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11..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  ––  AA  KKUUTTAATTÁÁSS  CCÉÉLLKKIITTŰŰZZÉÉSSEEII  
 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk a környezetvédelem területén is számos 
elvárással és új feladattal jár. Magyarország egyik aktuális feladata, a hulladékok és az 
öröklött szennyezett területek ártalmatlanításához megfelelő háttér- és eszközrendszer 
fejlesztése. Ez magában foglalja a szennyezett területekkel kapcsolatos kockázatalapú 
intézkedéseket, így a kockázatfelmérést és a kockázat csökkentését.  

Az ipari tevékenység következtében az egyik legjelentősebb problémát a szennyezett 
talaj és felszín alatti víz jelenti. A talaj szénhidrogén-szennyezettsége világszerte komoly 
gondot okoz. A talajok szennyezettsége megváltoztathatja a talaj összetételét, 
tulajdonságait, jelentős ökológiai talajfunkciók károsodhatnak. Az elmúlt években a talaj 
felértékelődött, és a talajok használatával kapcsolatos társadalmi és gazdasági elvárások 
jelentősen megváltoztak. Világossá vált, hogy a talaj, mint a szárazföldi ökoszisztémák 
alapvető és meghatározó eleme különös figyelmet érdemlő természeti erőforrást jelent. 

A talajvédelemhez, a szennyezett területek kockázatának felméréséhez és kockázatának 
kezeléséhez kapcsolódóan nemzetközi, és hazai kezdeményezések történtek. A fejlődő 
környezetvédelmi rendszer, az egyre újabb jogszabályok és intézkedések előmozdítják az 
„örökölt szennyezések” környezetkárosító hatásának csökkentését és megszüntetését. 
Ehhez kapcsolódóan a szennyezett területek kockázatcsökkentésére irányuló programok 
legfőbb célja az emberi egészség és a környezet megóvása, a szennyeződés által okozott 
környezeti ill. humán egészségkockázat csökkentése.  

A XX. század ipari fellendülésének környezetkárosító következményei a fejlett 
országokkal ellentétben, Magyarországon csak a 90-es évek során kerültek napirendre az 
Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében. Az OKKP a fejlett 
országok tapasztalataira támaszkodva, célul tűzte ki a talajban és a felszín alatti vizekben 
hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések felderítését, feltárását, a múltból 
visszamaradt kockázatok mérséklését, illetve felszámolását. A felmérések alapján, 
Magyarországon 18 000-re tehető a nyilvántartott, gazdátlan szennyezett területek, 
szennyezőforrások száma, és ezek 86 %-ban a talajt és a felszín alatti vizeket 
veszélyeztetik. 

A múltból ránkmaradt szennyezett területek felszámolására a hagyományos 
„hulladékkezelési” technológiák, illetve a mai napig népszerű talajcsere nem jelentenek 
végleges megoldást, mert csak a probléma áthelyezését jelentik. 

Napjainkban már talajtisztítási technológiák százai állnak rendelkezésünkre, de még 
mindig kevés szerep jut a talaj saját biológiai aktivitását kihasználó, a talajban folyó 
természetes szennyezőanyag csökkentő folyamatokra alapozó biotechnológiai 
eljárásoknak, mint a biodegradáció, biológiai kioldás vagy biológiai stabilizáció. Az 
alakuló Európai fórumok és projektek sora bizonyítja, hogy igény van az innovatív, 
környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt előnyös technológiákra. A 
kockázatmenedzsment fejlődésével, modernizálásával, a jövőbeni használatokból eredő 
hasznok figyelembevételével a bioremediációs eljárások versenyképes alternatívát 
jelenthetnek. A manapság rendelkezésre álló biotechnológiák még nem érték el maximális 
teljesítőképességüket, legtöbbjük továbbfejleszthető, hatékonyságuk növelhető, időigényük 
csökkenthető, a technológia kockázatok csökkenthetőek és a gazdasági jellemzők is 
javíthatóak.  
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A szerves szennyezőanyagok biodegradációjának, ezáltal a talajremediációnak gyakori 
korlátozó tényezője a szennyezőanyag biológiai hozzáférhetősége. A hozzáférhetőség 
növelésének egyik módja a ciklodextrinek alkalmazása. A ciklodextrinek olyan 
cukoregységekből álló alagútmolekulák, melyek egyedülálló szerkezete és fizikai-kémiai 
sajátságai teszik lehetővé azt, hogy ezek a molekulák más anyagok molekuláit magukba 
zárják, azaz „zárványkomplexet” képezzenek (Szejtli, 1996 a). A ciklodextrin és a 
vendégmolekula kölcsönhatásának legfőbb következménye a vendégmolekula vízben való 
oldhatóságának, szilárd fázisról való deszorbeálódásának és biológiai hozzáférhetőségének 
növekedése. A ciklodextrinek nem toxikusak, biodegradálhatóak, és így a környezet 
további szennyezése nélkül képesek a talajban folyó biológiai bontási folyamatok 
gyorsítására (Fenyvesi és mtsai, 2002 a-b). 

Munkánk során a random metilezett ß-ciklodextrint (RAMEB) használtuk, mint 
hozzáférhetőség javító adalékot, szénhidrogénekkel szennyezett talajok 
bioremediációjának intenzifikálására. A RAMEB ipari méretekben gyártott ciklodextrin 
származék; jó oldhatósága, és ára teszi reálissá környezetvédelmi alkalmazását. A 
ciklodextrinek környezetvédelmi alkalmazása – a szakirodalomban megjelent 
közlemények alapján – nagyrészt a talajmosási technikák intenzifikálásában jelentős 
(’Sugar flush’). Már félüzemi szabadföldi kísérletek is történtek a ciklodextrines 
talajmosási technológia alkalmazására (McCray és Brusseau, 1998; McCray és Brusseau, 
1999; Alter és mtsai, 2003). A ciklodextrinnel intenzifikált bioremediáció laboratóriumi 
kísérleteken túlmenő kísérleti vagy szabadföldi alkalmazására a mi kutatás-fejlesztési 
munkánkat megelőzően nem került sor. 

Célunk egy innovatív, környezetbarát, biológiai lebontáson alapuló technológia 
kidolgozása volt, szénhidrogénnel szennyezett talaj kezelésére ciklodextrin adalék 
alkalmazásával. Ez a CDT (CikloDextrinnel intenzifikált Talajremediáció). 

A technológia tudományos hátterének megteremtéséhez, megfelelő megalapozásához és 
kidolgozásához a fokozatos méretnövelés koncepcióját választottuk. Kisméretű 
laboratóriumi kísérletektől kezdve, a nagylabor kísérleteken keresztül a szabadföldi 
alkalmazásig – teszteltük a mikrobiológiai és biodegradációs folyamatokat, a technológia 
alkalmazhatóságát, beállítottuk az optimális technológiai paramétereket, kiválasztottuk a 
hely- és szennyezőanyag-specifikus sajátosságoknak megfelelő technológiát. 

A szennyezett talaj bonyolult rendszerének vizsgálata, komplex szemléletet és integrált 
metodikát követel. A környezet állapotának felmérése, a talajt szennyező anyagok káros 
hatásának mérése, a talajremediáció monitoringja és az utómonitoring egy átfogó integrált 
módszeregyüttes, az un. TalajTesztelőTriád (Gruiz, 2005) alkalmazásával történt. 
A módszeregyüttesben olyan módszereket dolgoztunk ki, és alkalmaztunk, amelyek 
alkalmasak a szennyezőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzésére a talajban, a 
talaj biológiai állapotának felmérésére, valamint felhasználhatóak a szennyezőanyagok 
ökoszisztémára gyakorolt hatásának vizsgálatára. A fizikai-kémiai, biológiai és 
ökotoxikológiai tesztek együttes értékelésével információt kaphatunk a szennyezőanyagok 
mobilitásának, hozzáférhetőségének, alakulásáról, az ebből következő biodegradálhatóság- 
és toxicitás-változásokról, valamint azokról a kölcsönhatásokról, amelyek a 
szennyezőanyag és a talaj, valamint a talajmikroflóra között megnyilvánulnak. 

Magyarországon a kockázatfelmérés jó gyakorlata a törvényi követelmény ellenére nem 
alakult ki, ugyanakkor alkalmazásuk elengedhetetlen a környezettel kapcsolatos döntések 
meghozatalában. 
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Az integrált módszeregyüttes cél szerinti kombinációi támogatják a kockázatkezeléssel 
kapcsolatos döntési folyamatokat, lehetővé válik a szennyezőanyagok helyspecifikus 
kockázatának mérése. A metodika elterjedése hozzájárulhat a hazai környezetgazdálkodás 
helyzetének javulásához. 

Nem csak a felmérése, de a szennyezett területek kockázatának csökkentése is integrált 
szemléletet követel. A területhez és a szennyezettséghez illeszkedő megoldások közül kell 
a lehető legjobbat kiválasztani. A technológiaválasztáshoz viszont információk kellenek a 
technológiáról, referencia és verifikáció. A remediációs technológiák komplex értékelésére 
kidolgozott módszer alkalmazását a kifejlesztett in situ biotechnológián mutattuk be. A 
természetes folyamatokon alapuló bioremediációs technológiák hátrányaként említik, 
hosszabb időtartamát és az esetlegesen előforduló maradékból adódó kockázat lehetőségét. 
Ugyanakkor a technológia-hatékonyság növelésének akadálya leggyakrabban gazdasági 
okokra történő hivatkozásból ered. Ezért a CDT összefoglaló értékelésében kiemelt 
szerepet szántunk a technológia anyagmérlegének és környezet kockázatának jellemzése 
mellett, az eljárás költség-hatékonyság felmérésének és SWOT analízisének. 

Összefoglalva tehát, fő célkitűzésünk – a mai európai kutatási irányzatokhoz illeszkedve 
– a jelenleg alkalmazott talajremediációs technológiáknál gyorsabb és költséghatékonyabb, 
nemzetközi összehasonlításban is helytálló/versenyképes bioremediációs technológia 
kidolgozása nehezen bontható szénhidrogénekkel szennyezett talajok kezelésére.  

A CDT hatékonyságát és időigényét megfelelő színvonalra fejlesztve versenyképes 
technológiát nyerhetünk.  

A technológia kidolgozásához, alkalmazásához és értékeléséhez kidolgozott 
eszközrendszer, az integrált állapotfelmérő és technológia-monitoring módszer, valamint a 
komplex technológiaértékelés beépülhet a környezetmenedzsment eszköztárába, 
hozzájárulva a Magyarországon és Európában sorra alakuló fórumok tevékenységéhez. 

Az innovatív CDT technológia a kockázatcsökkentő intézkedések eszköztárát bővítheti, 
míg az integrált módszeregyüttes és a komplex technológia-értékelés támogatja a kockázat 
felmérését és a kockázat csökkentését célzó intézkedéseket. 
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22..  IIRROODDAALLMMII  ÁÁTTTTEEKKIINNTTÉÉSS  

2.1. Környezetpolitika, szennyezett területek menedzsmentje Európában és 
Magyarországon 

A hazai környezetvédelem szempontjából óriási jelentőségű az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk. Az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül a 
környezetpolitika az Európai Unióban, a környezetvédelmi intézmény- és jogrendszer 
kiteljesedett. Ennek hatásaként Magyarországon is forradalmi változások történtek a 
környezetmenedzsment területén, a környezetvédelem jogi szabályozása már felzárkózott 
az európai szinthez, de a gyakorlat még nem tesz eleget ezeknek a követelményeknek.  
A múlt század második felében az iparosodás következményeként, a szennyezett területek 
számának növekedésével és nagymértékű környezetkárosodással kellett szembenézni. A 
talaj szénhidrogén szennyezettsége földalatti tartályok, üzemanyagtöltő állomások, 
transzformátorok, katonai létesítmények, olajos hulladéktárolók környezetében világszerte 
gondot okoz, komoly környezeti kockázatot jelent.  
Az Unió irányelveihez történő felzárkózás érdekében, napjaink legfontosabb teendői közé 
tartozik a hátrahagyott szennyezettség felszámolása, a kockázat csökkentése. Amerikában 
és a fejlett nyugati országokban gyorsabban felismerték a veszélyt, és a gazdaságilag jó 
helyzetben lévők magas szinten koordinált programokat indítottak a probléma 
megoldására, pl. az USA Superfund, vagy a németek Altlasten programja. Németország, 
Dánia, Hollandia már az 1980-as évek közepétől indított a szennyezett területek 
felmérésével és kezelésével foglalkozó programokat, és tudományosan megalapozta a 
szükséges jogszabályi hátteret. Sok országban a kármentesítési programok első éveiben a 
munka csupán a talaj és a felszín alatti vizeket veszélyeztető, károsító szennyezőforrások 
felmérésére korlátozódott. Később felismerték a talaj, mint élőhely és az elemkörforgalmak 
kulcsfontosságú helyszínét, és ezt figyelembe véve hatékony, költségtakarékos, 
ugyanakkor környezetbarát és a fenntartható fejlődést biztosító talajkezelési módszerek 
kutatásába és fejlesztésébe kezdtek.  
A környezetkárosító tevékenységnek következményei a fejlett országokkal ellentétben, 
hazánkban később kerültek felismerésre és rendezésre. Egyes, környezetre káros hatást 
gyakorló létesítményeket elbontottak vagy korszerűsítettek, a felszín alá került 
szennyezőanyagok azonban ott maradtak. Katonai objektumok váltak gazdátlanná a 
szennyezett területekkel együtt. 

A szennyezett területek kezelése hazánkban az Országos Környezeti Kármentesítési 
Program (OKKP) keretében folyik. Az OKKP a fejlett országok tapasztalataira 
támaszkodva 1996-ban a kormány határozatával indult, s célul tűzte ki a talajban és a 
felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződés felderítését, a 
szennyeződés mértékének feltárását, a múltból visszamaradt szennyezettség és károk 
mérséklését, illetve felszámolását. Ezek nagy részben a talajt és a felszín alatti vizeket 
érintik. Magyarországon, és számos más országban az országos számbevétel mellett, 
egyidejűleg megkezdődött az akut problémák felszámolása. 
Az OKKP megalapozásának rövid távú szakaszában (1996–1997) elindult a kutatási, 
informatikai, szabályozási és monitoring rendszerek kialakítása. A középtávú szakaszban 
(1998–2002) kezdődött a tartós környezetkárosodást okozó potenciális, és tényleges 
szennyezőforrások számbavétele, az eredmények nyilvántartása a környezetvédelem 
információs rendszerébe integrálódó ún. KÁRINFO rendszer kialakításával. A KÁRINFO 
rendszer a Környezetvédelmi Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer 
(FAVI) részeként kezeli a számbavétel adatbázisát.  
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A rendszerben közel 18 000 szennyezőforrás, és szennyezett terület került nyilvántartásba. 
A Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista a szennyezett területeket előzetes, egyszerűsített 
kvalitatív kockázatbecslésre támaszkodva, prioritási számok alapján összeállított 
sürgősségi rendbe sorolja. A hosszútávú szakasz befejezését 2030-ra tervezik, így az 
OKKP teljes időtartama csaknem 40 év. Ezek a számok jelzik a probléma nagyságát, és az 
előttünk álló teendők sokaságát. Ezért is bír kiemelt jelentőséggel a tevékenységek jól 
meghatározott vezérelvek szerinti végrehajtása (Kiss, 1999). 

Ma már a környezetirányítás és a környezetpolitikai alapvető eszköztárának része a 
kockázatkezelés. A szennyezett területek hatékony, döntéstámogató értékelését 
kockázatfelméréssel, míg a kockázatcsökkentést intézkedésekkel, költséghatékony műszaki 
beavatkozással lehet megvalósítani. A környezetpolitika és a kockázatkezelés 
összefüggéseit a 2.1. ábra mutatja (Gruiz és mtsai, 2001). 
 

2.1. ábra. A környezetpolitika és a kockázatkezelés összefüggései, feladatai 

A környezetmenedzsment eszköztárának változását, a fejlesztések iránt felmerülő 
igényeket jelzik a sorra alakuló európai fórumok. Ugyan az elvi alapokat lefektették, EU 
szabályozást rögzítő rendeletek, útmutatók születtek, de a gyakorlatba csak lassan mennek 
át ezek az elvek és a hozzájuk tartozó innovatív gyakorlat, a mérési módszerek és a 
remediációs technológiák. Európában is nagy a szakadék a tudományos-technikai 
lehetőségek és a gyakorlatban alkalmazott, a piacon keresztül elérhető módszerek között. 
A különböző európai kutatási projektek célja a modern környezetmenedzsment 
döntéstámogató eszköztárának fejlesztése, bővítése, a kapcsolódó tevékenységek 
összehangolása, és nem utolsó sorban az információk elérhetővé tétele, például adatbázisok 
létrehozásával. 

Az EUGRIS, az európai szennyezett talajok és felszín alatti vizek helyreállításának 
(kármentesítésének) információs rendszere. Legfontosabb célja a talaj és felszín alatti víz 
remediációjával kapcsolatos ismeretek közzététele, nyílt végű WEB-es eszközök 
segítségével. Rendeltetése, hogy minden felhasználót a legmegfelelőbb forráshoz 
irányítson. 
Az EUGRIS portál többek között az alábbiakat tartalmazza: politikák, jogszabályok, 
helyszíni jellemzők, szennyeződés terjedése, kockázatértékelés és kockázatkezelés, 
technológiák és stratégiák, társadalmi-gazdasági vonatkozások. Az adatok európai szinten 
állnak majd rendelkezésre, elsősorban a kísérleti projektben résztvevő öt országból: Dánia, 
Franciaország, Németország, Magyarország és az Egyesült Királyság. 

Politika Környezetpolitika Gazdaság

Jogi háttér KOCKÁZATKEZELÉS Monitoring

Kockázatfelmérés Kockázatcsökkentés

Veszély azonosítása Kockázatfelmérés Megelőzés Remediáció Korlátozás

Osztályozás Általános kockázatfelmérés Rendeletek Technológiaválasztás       Területhasználat-
Előzetes felmérés korlátozás

Fontossági sorrendek Lokális kockázatfelmérés Monitoring Félüzemi kísérletek Termeléskorlátozás
(prioritások) Részletes tervezés

Ökológiai kockázat Kivitelezés
Prioritási lista Egészségkockázat Utókezelés

Utómonitoring
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Az EUGRIS-hez kapcsolódik a SOWA (diffúz szennyezettség integrált menedzsmentje, 
ennek egyik projektje a DIFPOLMINE), a JOINT (talaj és talajvíz minőségi 
gazdálkodásának technikai megközelítése) és a SNOWMAN (szennyezettségnek kitett talaj 
és felszín alatti víz fenntartható menedzsmentje) projekt. Utóbbi a nemzeti adatbázisok 
tartalmát hivatott összegyűjteni, és az információk birtokában javaslatokat tenni az európai 
politikusok és döntéshozók felé, a talajszennyezés és menedzsmentje területén. Céljai 
között szerepel a kutatási alapok és tevékenységek harmonizálása Európában. 
A DIFPOLMINE, EU-Life demonstrációs projekt, a BME részvételével. Bányászatból 
eredően diffúzan szennyezett területek kockázatmenedzsmentje, különös tekintettel a 
kockázatcsökkentésre alkalmas technológia franciaországi demonstrációjára. 
Az ETAP, Környezettechnológiai Akcióterv projekt 1. számú akcióprogramja tartalmazta a 
releváns, ígéretes technológiák áttekintését, a konkrét technológiák kifejlesztését és 
felhasználását akadályozó piaci és intézményi akadályokat, és az ezek elhárítására 
alkalmazott célzott intézkedési csomagok leírását. A négy kiválasztott problémacsoport 
közül az egyik a talajvédelem. A 2007-ig tartó 2. akcióprogramja komplex technológiákkal 
foglalkozik, és technológiai platformok létesítését tűzte ki célul, továbbá az együttműködés 
és a finanszírozás javítását. 
Az EURODEMO, az új és hatékony talaj és talajvíz remediációs technológiák európai 
platformja 2005-ben indult, 22 európai résztvevővel, köztük a BME MGKT 
kutatócsoportjával. Fő célja az innovatív technológiák adatbázisba gyűjtése, és az ETAP 
támogatása innovatív demonstrációs remediációs technológiákkal. Ez magában foglalja az 
összegyűjtés, értékelés, verifikálás, az ahhoz szükséges eljárás kidolgozásának 
tevékenységeit; mindezek nyilvános adatbázisba tételét és az új technológiák terjesztését a 
piacra lépés megkönnyítése és a bizalom növelése érdekében.  
A PROMOTE fő tevékenysége általános technológia verifikációs rendszer kidolgozása, 
mely a környezetei technológiák (talaj és talajvíz védelem területén) széles körére 
alkalmazható. 
Döntést támogató eszközökkel foglalkozik a DESYRE és az ABC európai projekt.  
Az IMAGE-TRAIN képzési program az EU csatlakozó országok számára, amely innovatív 
tudást, ismeretet biztosít költséghatékony talajvíz gazdálkodásra, beleértve a szennyezett 
talajvíz tisztítását. 
A TESTNET, szintén az EU 6. keretprogramja által támogatott projekt. Az ETAP-ot segíti, 
erősíti fő céljával, egy tesztelő hálózat létrehozásával. Érdeklődési- és hatóköre a 
vízkezelési és az un. tiszta technológiákra korlátozódik, fő témái az ígéretes 
környezetvédelmi technológiák és a környezetvédelmi monitoring. Munkájuk tervezett 
lépései: rendszer tervezése néhány kiválasztott módszer tesztelésére és verifikálására, majd 
a verifikációs rendszer érvényesítése, a verifikációs rendszer és a hálózat fenntartható 
követése. A tesztelő hálózat célja, hogy lerövidítse az időt egy új módszer kifejlesztése és 
alkalmazása között, vagyis a kutatástól a piacra jutásig. 
A COMMON FORUM, a szennyezett területekkel kapcsolatos ismeretek, információk és 
tapasztalatcsere fóruma, témái a jogi háttér, a szabályozás, a kutatás, a menedzsment és a 
mérnöki problémák. 

A különböző európai kutatási fórumokhoz hasonlóan Magyarországi projektek is 
foglalkoznak a környezetmenedzsment döntéstámogató eszköztárának fejlesztésével, 
bővítésével, az információk elérhetővé tételével adatbázisokon keresztül. Ezek közül 
három, jelenleg futó projektet emelek ki, melyekben kutatócsoportunk „főszerepet” vállalt. 

A MOKKA projekt célja a modern mérnöki eszköztár kialakítása kockázat-alapú 
környezetmenedzsment megalapozásához, WEB-alapú, gyakorlatorientált, 
felhasználóbarát döntéstámogató rendszer létrehozása. 
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Az innovatív kockázatmenedzsmentben, elsősorban a környezeti kockázatfelmérésben 
hasznosítható metodikákkal foglalkozik. Összegyűjtött információit különféle 
adatbázisokban (köztük európai információs rendszerek adatbázisaiban) helyezi el. Céljai 
között szerepel, feltárni az új módszerek fejlesztését, elterjedését hátráltató tényezőket és a 
projekt eszközeivel tenni ellenük. 
A LOKKOCK, a GVOP által finanszírozott kutatás-fejlesztési projekt célja 
helyszínspecifikus környezeti kockázat felmérését támogató fizikai-kémiai és biológiai 
analitikai módszerek fejlesztése. A kifejlesztett új módszerek a MOKKA adatbázis egyik 
alapját képezhetik. 
A BÁNYAREM, szintén a GVOP által finanszírozott, diffúzan szennyezett területekre 
alkalmas remediációs technológiák fejlesztését célzó projekt. A fejlesztett technológiák 
modellül szolgálhatnak a MOKKA értékelő-rendszerének és bekerülhetnek a 
döntéstámogató rendszer technológiai adatbázisába. 

Hazánkban is előtérbe került az utóbbi években a vegyi anyagok környezeti 
kockázatának vizsgálata és jellemzése, a szennyezett területek kockázatának felmérése, s 
ez a jogszabályokban is benne foglaltatik. Évtizedes hiányokat pótolva, 2000-ben hatályba 
lépett a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes miniszteri rendelet, mely a 
földtani közeg és a felszín alatti vizek egymásra támaszkodó, minőségének védelméhez 
szükséges határértékekről rendelkezik. Az egyes értékek alkalmazási szabályait a 33/2000. 
(III. 17.) Kormányrendelet tartalmazza. Ez a rendelet célul tűzte ki többek között a felszín 
alatti víz és a földtani közeg szennyezésének megelőzését, a bekövetkezett határértéket 
meghaladó szennyezettség mértékének csökkentését, megszüntetését a legjobb elérhető 
technika alkalmazásával, valamint ezek érdekében szabályok megállapítását. A rendeletben 
megjelenik már a kockázat, a kockázatos anyag fogalma, a mennyiségi kockázatfelmérés 
célja, módszere, a hatáson alapuló remediációs célérték kívánalma. 

A kármentesítés végrehajtásának jogi alapja a 33/2000 (III.17.) Kormányrendelettel 
lépett hatályba. A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes 
feladatokról szóló kormányrendelet az (A) háttérértéket, (B) szennyezettségi határértéket és 
kezdetben a (C1), (C2), (C3) intézkedési szennyezettségi határértékeket, de a rendelet 
legújabb módosításában ezek helyett kizárólag a kockázaton alapuló (D) kármentesítési 
szennyezettségi határértéket alkalmazza (219/2004. (VII.21.)). A Kormányrendeletben 
szereplő terület specifikus célérték („D”-érték) a szennyezőanyag mennyiségi 
kockázatfelmérésen alapuló célkoncentrációja, melyet a jövőbeli terüklethasználat 
figyelembevételével az egészség és az ökoszisztémák károsodásának megelőzése 
érdekében, a kármentesítés eredményeként el kell érni.  

A környezeti kockázat elfogadható szintje szorosan kapcsolódik a területhasználathoz, 
illetve a területfejlesztéshez és ingatlanfejlesztéshez. Esetenként a felszín alatti környezet 
állapota meghatározza a területfejlesztés, ingatlanfejlesztés irányát. A korábbi funkcióikat 
elvesztett, gyakran felszín alatti szennyeződésekkel terhelt iparterületek fejlesztése, a 
területhasználat megváltozása ökológiai és gazdasági előnyökkel járhat. Ezen fejlesztések 
környezetvédelmi szempontból is kielégítő megvalósításához a kockázati alapú 
megközelítés hatékony eszköz. A kockázat alapú értékelés a szennyezett területek relatív 
rangsorolását, valamint a beavatkozás szükséges mértékének meghatározását szolgálja, 
melyet különös gondossággal és szakértelemmel kell elvégezni. 
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2.2. Szennyezett területek környezeti kockázatának felmérése és jellemzése 
A szennyezőanyagok kockázata abból adódik, hogy az ökoszisztéma és benne az ember 

ki van téve a környezetbe került veszélyes anyagoknak, és az hat rájuk. A környezetbe 
került szennyezőanyagok kockázatának meghatározása a kockázatfelmérés során történik, 
a szennyezett terület jellemzésével, a veszélyforrások azonosításával, a kitettség 
felmérésével, a hatás ismeretével és mennyiségi meghatározásával, a kockázat becslésével 
és mennyiségi jellemzésével. A kockázatfelmérésnek meghatározó szerepe van a 
környezeti problémák kezelésében. 

A környezetvédelmi problémák megoldása érdekében az EU-n belül számos ország 
foglalkozott és foglalkozik a szennyezett területek kockázati alapon történő kezelésére 
vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésével, és kockázatcsökkentő eljárások 
fejlesztésével. Az Európai Közösség Bizottsága EC 1488/94. számú rendeletével 
meghatározta az ismert vegyi anyagok emberre és környezetre vonatkozó 
kockázatfelmérésének alapjait, közösségi szintű általános elvek kialakításának céljával. 
Azóta európai kockázatfelmérési fórumok sora alakult a probléma megoldására, a 
tevékenységek összehangolására, koordinálására. 

Az Európai Közösség 1996-ban indította a CARACAS programot (Concerted Action on 
Risk Assessment for Contaminated Sites in the European Union) a szennyezett területek 
kockázati alapú kezelésével foglalkozó kutatási fejlesztési tevékenységek koordinálása 
érdekében. A 16 európai ország tudományos együttműködési fórumának célja a 
kutatómunka összehangolása, a fennálló európai kockázatfelmérési módszerek 
összefoglalása, a kutatás-fejlesztési irányvonal meghatározása volt. Szakterületei közé 
tartozott többek között a humán toxikológia, ökológiai kockázatfelmérés, 
kockázatfelmérési módszertan, terepi vizsgálatok, analitika. A lezárult program 
tevékenységet célirányosan a CLARINET, CABERNET programok formájában folytatták. 
A CLARINET projekt (Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental 
Technologies 1998–2001) európai szinten meghatározta a szennyezett területekkel 
kapcsolatos tudományos, környezetvédelmi és szociális-gazdasági témakörökben a 
legfontosabb kutatási irányzatokat. Tevékenységüket két fő akciócsoportban végezték: 
„Ipari és városi területek újrafelhasználása” és „Talaj- és talajvízvédelem”.  
A CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneratrion Network) 
különösen a városi szennyezett területek rehabilitációjára koncentrált, az egykori ipari és 
gazdasági területek újrahasznosítását tűzte ki célul, természetesen kockázati alapon. 
A NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe) 1996-ban indult 15 
tagországgal, az ipar és a kereskedelem résztvevői számára, a szennyezett területekkel 
kapcsolatos tudományos és technológiai jellegű ismereteik kicserélésére. Négy 
munkacsoportjának tevékenysége: a környezeti állapotfelmérés és jellemzés, 
szennyezőanyagok viselkedése és kockázatfelmérés, műszaki beavatkozások, monitoring. 
1996-ban alapították a RACE szervezetet (Risk Abatement Centre for Central and Eastern 
Europe) Lengyelországban, melynek célja egy átfogó és költség-hatékony környezeti 
menedzsment-rendszer kialakítása volt, Közép- és Kelet-Európában. A program a 
tudományos kockázatfelmérési módszerek, és innovatív technológiák alkalmazását segített 
elő, melyek megkönnyítik a prioritások megállapítását környezetvédelmi problémáknál.  
A BARGE (Bio-Availability Research Group Europe) fő tevékenységi területe egyes 
szennyezőanyag komponensek biológiai hozzáférhetőségét vizsgálja az ember, mint 
receptor-szervezet számára.  
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Célja volt, hogy egységes rendszerben hasonlítsák össze, és értékeljék a korábban Európa-
szerte elkészített biológiai hozzáférhetőséget számszerűsítő különböző modelleket, 
valamint a kockázatfelmérési eljárásoknál alkalmazható jobb, reálisabb biológiai 
hozzáférhetőségi faktorok meghatározására alkalmas eljárások kidolgozása. 
A NORISC (Network Oriented Risk Assessment by In situ Screening of Contaminated Sites) 
projektet az EU 5. számú keretprogramja hozta létre szennyezett városi területekre 
vonatkozó kockázatfelmérési irányelvek kidolgozásának céljával. 
1997-ben az Európai olajtársaságok (CONCAWE) részére kifejlesztettek egy kockázat-
alapú módszert, melynek segítségével becsülhető egy szennyezettség kiterjedése, 
viselkedése és várható hatása. 

A fent említett kockázatfelmérési módszerek közös vonása, hogy mind lépcsőzetes 
megközelítést alkalmaz. A legtöbb országban a mennyiségi (kvantitatív) kockázatfelmérés 
mellett összehasonlító vagy leíró, kvalitatív kockázatbecslést is alkalmaznak, elsősorban a 
prioritások megállapítására. 

Az általános kockázatfelmérés egy általános határérték meghatározásához 
szabványszerűen, vagy útmutató jelleggel, standardizált expozíciós körülményekre és 
átlagos vagy fiktív területre vonatkozik, pl. Európa. Szennyezett területek felmérésénél, 
célértékének meghatározásánál mindig kvantitatív, helyspecifikus kockázatfelmérést kell 
készíteni. A módszerek mindegyike alapvetően négy fázisra osztja a kockázat számítását: a 
veszély azonosítása, a kitettség (expozíció) felmérése, a hatás (dózis-válasz összefüggés) 
vizsgálata, végül a kockázat felmérése (Gondi és mtsai, 2004). 

Magyarországon a kockázatfelmérési módszerek használata még nem teljesen kiforrott, 
alkalmazása viszont elengedhetetlenül szükséges a környezetirányítással kapcsolatos 
döntések meghozatalában. A kockázatfelmérés segíti a környezet általános védelméről 
szóló 1995. évi LIII. Törvény, az egészségről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény, a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 
szóló 83/1997. (IX.26.) Országgyűlési Határozat végrehajtását. Szakmai alapot ad, és 
hozzájárul a hely-specifikus kármentesítési szennyezettségi (D) határértékek 
megállapításához, és a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységgel összefüggő 
egyes feladatokról rendelkező 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet gyakorlati 
végrehajtásához. A kockázatfelmérés az ezt megelőző (33/2000. (III.17.) 
kormányrendelettel került a magyar jogszabályi környezetbe.  
A hazai jogszabály megalapozására számos kockázatfelméréssel foglalkozó publikáció, 
tanulmány született (Adamis és mtsai, 1998; Dura és Horváth, 1999; Dura és mtsai, 2001; 
Gruiz és Horváth, 1996–97; Gruiz, 1997; Gruiz és mtsai, 1998 a-b; Gruiz, 1999 a). Ezek az 
anyagok összefoglalták a környezetkárosító hatásokat, elemezték és értékelték a 
nemzetközi gyakorlatban alkalmazott kockázatfelmérési módszereket, ismertették a 
kockázatfelmérési eljárások helyét és hasznosítási lehetőségeit a környezetszennyezettség 
felszámolásában. 

A Magyarországon alkalmazott módszer harmonizál a nemzetközi szervezetek által 
ajánlott, elfogadott kockázatfelmérési eljárásokkal. A módszer lépcsőzetes felépítésű a 
költséghatékonyság és a gyakorlati kivitelezhetőség miatt. A kockázatfelmérés során a 
nemzetközi gyakorlattal összhangban ki kell dogozni az integrált kockázati modellt, amely 
magában foglalja a forrásokat, a terjedés és az expozíció modellezését és a receptor 
szervezeteket is. Az integrált kockázati modell determinálja a kockázatcsökkentési és a 
remediációs technológiákat is (Gruiz és mtsai, 2001). 
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Szennyezőanyagok mennyiségi kockázatfelmérése vonatkozhat általános vagy a 
tényleges környezetre. Az általános kockázat egy rögzített, általános (pl. Európa, 
Magyarország) környezetbe kerülő vegyi anyag veszélyességét jellemzi.  

A területspecifikus (lokális) kockázatfelmérés célja, annak megállapítása, hogy egy 
konkrét területen az előrejelezhető szennyezőanyag-koncentráció kisebb vagy nagyobb-e a 
károsan még nem ható koncentrációknál, vagyis, hogy elfogadható kockázatot jelent-e az 
emberre illetve az ökoszisztémára. Az általános kockázatfelmérés több adatbázisból 
származó értéket alkalmaz, míg a lokális kockázatfelmérés során elsősorban helyszíni 
mérések, területspecifikus jellemzők, kísérleti adatok felhasználásával határozzuk meg a 
kockázatot. Így ebben az esetben sokkal reálisabb képet kapunk a környezetet ért 
hatásokról. 

A környezeti kockázatfelmérés lépései a következők (2.2. ábra): 
 a szennyezett terület jellemzése, 
 a szennyezőforrások és a terjedési útvonalak azonosítása, 
 a kitettség felmérése (kibocsátás mérése, eloszlás feltérképezése) és az előre 

jelezhető koncentráció-értékének meghatározása → PEC (Predicted Environmental 
Concentration = előrejelzett környezeti koncentráció), 

 a vegyi anyagok hatásának ismerete és a károsan még nem ható koncentráció 
meghatározása → PNEC (Predicted No Effect Concentration = előrejelzés szerint 
károsan még nem ható koncentráció), 

 a kockázat kvantitatív jellemzése a PEC és PNEC hányadosaként kiszámítható 
kockázati tényezővel RQ (Risk Quotient = PEC/PNEC). 

2.2. ábra. A környezeti kockázatbecslés folyamatábrája (Gruiz és mtsai, 2001) 

A PEC érték a kibocsátott mennyiségből vagy a fizikai és kémiai analitikai vizsgálatok 
eredményeiből származtatható. A terjedés modellezésekor a szennyezőanyag 
tulajdonságait (mólsúlyát, illékonyságát, vízoldhatóságát, szorpciós jellemzőit stb.) és a 
szennyezett közeg tulajdonságait vesszük figyelembe. A PNEC érték a hatás felmérése 
alapján képzett érték. Szennyezett területek esetén a PNEC értékhez kétféleképpen 
juthatunk: 1. a szennyezőanyagok teljes körének azonosítása után létező adatbázisokból, 
2. a konkrét terület környezeti elemeinek környezettoxikológiai teszteredményeiből. 
Mindkét esetben extrapolációval kapjuk az egész ökoszisztémára vagy az emberre 
vonatkozó értéket a megfelelően megválasztott tesztorganizmusokra kimért 
hatásértékekből.  

Forrás Hatás
(Kibocsátás)

Eloszlás Extrapoláció
modellezése

PEC PNEC

RQ = PEC / PNEC
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Ugyanígy képezhetjük a szennyezőanyagoknak a környezeti elemekre vonatkozó minőségi 
kritériumait, a hatáson alapuló határértékeket, hiszen azoknak is a károsan még nem ható 
koncentrációt kell reprezentálniuk. 

Szennyezett területek esetén az RQ azt mutatja meg, hogy egy adott helyen és 
időpontban modellezéssel kapott előrejelezhető szennyezőanyag koncentráció 
hányszorosan lépi túl a PNEC értéket vagy a hatáson alapuló határértéket. A kockázati 
tényező (RQ) a kockázat nagyságát jellemző mérőszám, melynek értékéhez különböző 
veszélyeztetési szintek tartoznak, az elhanyagolhatótól több fokozaton át az igen nagy 
veszélyetetési szintig. Definíciójából következően, ha RQ értéke egynél nagyobb, az már 
komoly kockázatot jelent. 

A helyszínspecifikus kockázat mindkét oldala támogatható mérésekkel. A PEC-oldal 
jellemzésére, talajra specifikus, a szennyezőanyag hozzáférhetőségét is figyelembe vevő – 
elsősorban fizikai-kémiai – mérési módszerek szükségesek; a PNEC-oldal jellemzését a 
biológiai és a környezettoxikológiai mérések eredményei segítik. Ez a legújabb 
irodalmakban TalajTesztelőTriád néven említett hármas mérési módszer, egy egymást 
kiegészítő módszeregyüttest alkot, mely különböző célokra flexibilisen alakítható és 
használható (Gruiz, 2005). 

 

2.3. Integrált módszeregyüttes szennyezett területek felmérésére, kockázatának 
jellemzésére és a talajremediáció monitorozására 

Az integrált módszeregyüttes lényege, hogy a hagyományosan ismert és alkalmazott 
fizikai-kémiai analitikai eredményeket biológiai és ökotoxikológiai eredményekkel 
egészítjük ki, hogy teljesebb képet kapjunk a szennyezett talaj komplex rendszeréről, 
melyben a szennyezőanyag sokkomponensű keveréke kölcsönhatásba kerül a talaj fizikai 
fázisaival és a talaj élővilágával, ezzel a folytonosan változó, flexibilis és adaptív 
közösséggel, mely a túlélés érdekében gondoskodik a szennyezőanyag energiává 
alakításáról vagy stabilizálásáról, semlegesítéséről. 

Csupán az analitikai vizsgálati eredmények alapján nem lehet helyesen megítélni a 
helyzetet, és a kölcsönhatásokra sem lehet következtetni a fizikai-kémiai eredményekből. 
Előfordul, hogy a legveszélyesebb anyagokat be sem vesszük az analitikai programba, 
vagy nincs megfelelő analitikai módszerünk a kimutatásukra. Esetleg ismeretlen 
átalakulási termékek keletkeztek a hosszabb ideje szennyezett talajokban. A vegyi anyag és 
a talajmátrix közötti kölcsönhatás nagyban befolyásolja az aktuális hatást, a biológiai 
hozzáférhetőséget. A kémiai forma, az oxidációs fok, a kötéstípus nagymértékben 
módosítja a hatást, ezek kémiai analitikai módszerekkel történő megkülönböztetése nem 
mindig megoldható. 
Külön említést érdemel a talajokban folyó biodegradáció, biotranszformáció, biológiai 
kioldás és bioakkumuláció, melyek a kockázatot nagyban befolyásoló biológiai 
folyamatok, mérésük és jellemzésük csak biológiai vizsgálatokkal lehetséges. Az 
ökotoxikológiai eredmények magukban foglalják több szennyezőanyag hatását és azoknak 
a kölcsönhatásoknak az eredményét, amelyek a szennyezőanyag és a környezeti elem 
között, vagy több szennyezőanyag között, valamint a szennyezőanyag és a biota között 
jöhetnek létre. Ezért fontos, hogy a talajt mind fizikai-kémiai, mind biológiai-
környezettoxikológiai módszerekkel jellemezzük (Gruiz, 2003 b). 
A szennyezett területek állapotfelmérésére, monitoringjára vagy a remediáció követésére 
és utómonitoringjára alkalmazott integrált módszeregyüttes olyan összetett információt ad 
a szennyezett terület állapotáról, amely közvetlenül kapcsolatba hozható a szennyezett 
terület környezeti kockázatával (Gruiz és mtsai, 2001). 
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Az integrált metodikával kapott koncentráció és hatás eredményekből meghatározható a 
kvantitatív környezeti kockázat, melynek időbeli változása a kockázati profil, melynek 
felvétele a szennyezett területek menedzsmentje során szükséges döntések közvetlen 
alapját képezheti. A környezeti kockázat RQ = PEC/PNEC definíciójából következően 
időben változó mértékű lesz, melynek előrejelzése mind a teendőket, mind a hosszú időt 
igénybevevő kezelés közbeni területhasználatok tervezését lehetővé teszi. 

A fizikai-kémiai módszerek mind a talaj, mind a szennyezőanyag, mind a talaj 
mikroflóra jellemzését szolgálhatják. A talajökoszisztéma biológiai és ökológiai jellemzése 
mind a talaj állapotfelmérésében, mind pedig a bioremediáció követésében, 
monitoringjában fontos szerepet tölt be. Az ökotoxikológiai tesztelés elsősorban a 
szennyezőanyagok hatását méri, a megnyilvánuló, aktuális hatást, amely sok esetben nem 
mutat összefüggést a kémiai analízissel mérhető koncentrációval (Gruiz, 2005). A három 
mérési módszernek az egymást kiegészítő módszeregyüttese, különböző célokra 
flexibilisen alakítható és használható. A három elem a felhasználás céljától és 
részletességétől függően eltérő arányban járulhat hozzá a módszeregyüttes összetételéhez. 

A talaj jellemzése során azonos fontossággal bírnak a fizikai-kémiai vizsgálatok, a talaj 
biológiai jellemzői és toxicitása. Kiegészítik egymást, információt adnak a 
szennyezőanyag minőségéről és mennyiségéről, a talaj állapotáról, életképességéről, 
aktivitásáról, a szennyezőanyag hatásáról és hozzáférhetőségéről, biodegradálhatóságáról.  
Ha például a szennyezett terület részletes felmérése és a remediációs technológia tervezése 
a cél, akkor a három elem közel azonos jelentőséggel bír. Amennyiben biológiailag 
bontható szennyezőanyagról van szó és bioremediáció előkészítéséről, akkor a talaj 
természetes élővilágának, elsősorban a talajmikroflórának jellemzésén lesz a hangsúly. 
A módszeregyüttes használata különös jelentőséggel bír régi, elhagyott, "gazdátlan" 
katonai vagy ipari területek esetében. Ilyenkor az ökotoxikológiai tesztelés döntő 
fontosságú, hiszen a fizikai-kémai analitikai módszerek alkalmazhatóságát korlátozza a 
szennyezőanyagok azonosítatlan volta. Ipari vagy katonai területeken, illegális 
hulladéklerakatok környezetében a természetes növényzet vagy a vizuálisan megfigyelhető 
egyéb ökoszisztéma-rendellenességek sem irányadóak, félrevezetők lehetnek. Az 
módszeregyüttes összetételét megszabja, hogy szerves vagy szervetlen szennyezőanyagról 
van-e szó, illetve, hogy fizikai-kémai vagy biológiai remediációs módszert alkalmazunk-e 
a remediációhoz. A remediáció végeztével a talaj minőségének ellenőrzésére, és 
felhasználhatóságának eldöntésében elsősorban az ökotoxikológiai módszerek fognak 
szerepet játszani (Gruiz, 2005; Molnár és mtsai, 2003). 

A fizikai-kémiai mérések információt adnak a szennyezőanyag mennyiségéről, 
összetételéről, megoszlási tulajdonságairól viselkedéséről a környezetben, és mérhetik a 
környezeti elem befolyásoló paraméterei (vizek pH-ját, a környezeti elemek hőmérsékletét, 
a redoxpotenciált, az oldott oxigén koncentrációt, a zavarosságot, a vezetőképességet stb.).  
A biológiai vizsgálatok mind a talaj állapotfelmérésében, mind pedig a bioremediáció 
követésében, monitoringjában fontos szerepet töltenek be. A bioremediáció esetén fontos a 
talajban élő és működő sejtek koncentrációjának, biodegradáló akitivitásának, 
aktiválhatóságának mérése biológiai módszerekkel. A talaj biológiai állapotának 
vizsgálatára mind a benne élő mikroorganizmusokat, mind pedig ezen mikroorganizmusok 
működését jelző enzimeket mérhetjük. Mind a biológiai aktivitások abszolút értékét, mind 
az aktivitások időbeni változásait és relatív csökkenését használhatjuk.  
Környezettoxikológiai módszerekkel mérhetjük a környezetben megtalálható jellemzőket, 
például a fajok eloszlását vagy az indikátorfajok jelenlétét.  
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A teszteket megkülönböztethetjük aszerint is, hogy egy fajt, több fajt, vagy fajoknak a 
természeteshez közelálló, vagy azzal azonos természetes, vagy mesterséges összetételét 
vizsgáljuk-e mikro- vagy mezokozmoszban.  

A tesztorganizmus, illetve a biomarker jellegétől függően a környezeti hatásra vagy a 
szennyezőanyag hatására adott válasz sokféle lehet. A végpontok lehetnek genetikai 
változások eredményei (mutációk, fejlődési rendellenességek), letalitás, biokémiai vagy 
fiziológiai esetleg viselkedésben bekövetkező, mérhető változások, leggyakrabban 
szaporodás, növekedés, légzés, enzimaktivitások, stb. (Gruiz és mtsai, 2001). 

A környezeti analitikában a szénhidrogének meghatározására specifikus és nem 
specifikus módszerek sora terjedt el. A specifikus módszerek a komponens és ujjlenyomat 
meghatározására is alkalmasak, ide a különböző kromatográfiás módszerek sorolhatók. A 
nem specifikus módszerek az összes szénhidrogént adják meg, összetételtől függetlenül, 
ilyenek például a gravimetria és az infravörös spektrometria (Fekete és Ritz, 2003 a-b). 

Biológiai vizsgálati módszerek sora áll rendelkezésre a szennyezést nem tartalmazó és a 
szennyezett talaj biológiai állapotának felmérésére, a mikroflóra mennyiségének, 
összetételének, működésének vizsgálatára, jellemzésére (Alef, 1995; Calow, 1993; 
McInerney és Stahl, 2002). 
Néhány példa biológiai vizsgálatokra, melyeket célszerű a módszeregyüttes elemeként 
alkalmazni szennyezett talajok vizsgálata és helyszínspecifikus környezeti kockázat 
felmérése esetén (Gruiz és mtsai, 2001): 

 Aerob heterotróf telepképző baktériumok és gombák számának meghatározása 
 Mikroorganizmusok diverzitása, eloszlásának vizsgálata 
 Toxikus fémeket tűrő sejtek koncentrációjának meghatározása 
 Szennyezőanyagot bontó sejtek koncentrációjának mérése 
 Talajlégzés vizsgálata (zártpalack teszt, mikrokozmosz teszt) 
 Nitrifikáció és denitrifikáció tesztelése 
 Növényzet vizsgálata 

o Növényzet megléte és a fajok diverzitása 
o Tűrőképes fajok megjelenése 
o Növényi bioakkumuláció. 

Ökotoxikológiai tesztek közül elsősorban laboratóriumi bakteriális, növényi és állati 
tesztorganizmusokat alkalmazó ökotoxicitást mérő módszereket javasolunk 
állapotfelmérés, monitoring, technológiamonitoring vagy talajminősítés céljára (Gruiz és 
mtsai, 2001). 

A szennyezőanyagok hatásának vizsgálatára széles körben használják a bakteriális 
bioteszteket. Népszerűségüket és elterjedésüket annak köszönhetik, hogy gyorsak, jól 
reprodukálhatóak, laboratóriumi körülmények között könnyen kivitelezhetők és 
kezelhetők, és a legtöbb ökoszisztámát jól reprezentálják. A vegyi anyagok mikroflórára 
gyakorolt hatását a gyakorlatban több eltérő vizsgálati végponttal követik. 

 Bakteriális biotesztek: 
o Vibrio fisheri biolumineszcencia-gátlási teszt 
o Bacillus subtilis növekedésgátlási teszt (talajkorongos módszer) 
o Azotobacter agile növekedésgátlási teszt 
o Pseudomonas fluorescens növekedésgátlási teszt 
o Azotobacter agile dehidrogenáz enzimaktivitás-gátlási teszt 
o Pseudomonas fluorescens dehidrogenáz enzimaktivitás-gátlási teszt 
o Mutagenitási tesztek. 
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A növényi tesztek közül a magasabbrendű növényi teszorganizmusokat alkalmazó 
eljárásokat emeljük ki. Vizuálisan is megfigyelhetőek, a tápláléklánc alapját képezik és 
egyes szennyezőanyagokra nagyon érzékenyek. A talajban található növényi gyökerek 
hatalmas, biológiailag aktív felületet jelentenek. A növényekkel végzett tesztek széles 
skálája áll rendelkezésre vegyi anyagok hatásának vizsgálatára, melyek közül az OECD és 
az ISO már néhányat szabványosított. A vizsgálatokhoz ajánlott fajok köre jól definiált, 
amelyek általában gyors növekedésűek és nem mutatnak jelentős életmódbeli és genetikai 
változatosságot. A növényi tesztszervezeteknél a leggyakoribb végpont a csírázás-, a 
gyökér- és a föld feletti részek növekedésgátlásának a vizsgálata. 

 Növényi biotesztek: 
o Csírázásgátlás különféle tesztnövényekkel (pl. mustár, zsázsa, retek, búza) 
o Gyökér- és szárnövekedési-gátlási teszt  
o Növényi biomassza termelési teszt 
o Bioakkumulációs teszt. 

A talajlakó állati tesztorganizmusok a talajjal, teljes testfelületükkel érintkeznek, ezért 
kitettségük igen nagy, fontos trófikus szintet képviselnek. Egysejtű és többsejtű állatot 
alkalmazó ökotoxikológiai tesztek számtalan leírása található a szakirodalomban. 
Ezen élőlények expozíciójának mértéke különböző élettani, életmódbeli tulajdonságaik és 
táplálékláncbeli helyük miatt jelentősen eltérő lehet. Például a nematodák (fonalférgek) 
főként a talaj szilárd anyagával egyensúlyban lévő pórusvízben élnek, a talajszemcsékkel 
csekély mértékben érintkeznek. Ezzel szemben a földigiliszta nem csak külső felületével, 
de emésztőrendszerének nyálkahártyájával is intenzíven érintkezik a táplálkozáskor 
elfogyasztott talajjal, melyből az emésztés során a kötött szennyezőanyagokat közvetlenül 
felveszi. Ez az intenzív érintkezés ugyanakkor fokozott ellenállóképesség kifejlődéséhez is 
vezet, így a tesztelés végpontjaként nem ideális a letalitás. Néhány rovarnak puha 
kültakarója, míg másoknak kemény kitinpáncélja van. Utóbbi a vízoldható 
szennyezőanyagok közül többet visszatart a talajjal való érintkezés során. Gyakran 
alkalmazott tesztorganizmusok a földigiliszta és a szintén talajlakó ugróvillások 
(Collembola), melyekre ma már egyes országokban szabványosított tesztrendszerek állnak 
rendelkezésre. A pórusvízben élő protozoák és fonalférgek szintén érzékeny és gyakran 
használt tesztszervezetek, de ezen élőlények használata talajtoxicitás mérésre még nem 
szabványosított. 

 Állati tesztorganizmusok talajtoxicitás mérésre:  
o Egysejtű állatok: Colpoda, Tetrahymena letalitása és növekedésgátlásának 

vizsgálata 
o Nematoda: Panagrellus redivivus mortalitási teszt 
o Collembola: Folsomia candida mortalitási és reprodukciós teszt 
o Földigiliszta: Eisenia fetida mortalitási teszt. 

Az egyik legfontosabb feladat szennyezett területek (talajok) környezeti 
kockázatfelmérésével kapcsolatban, szabványosított, nemzetközileg is elfogadott 
ökotoxikológiai tesztek kidolgozása. Jelenleg kevés ilyen talajra vonatkozó eljárás áll 
rendelkezésre, de számos ígéretes módszer standardizálása várható a jövőben. 

 

2.4. Szennyezett talajok kockázatcsökkentési lehetőségei 
Hazánk legjelentősebb természeti erőforrása a talaj, a mezőgazdaság legfontosabb 

termelőeszköze, értéke a nemzeti vagyon 20 %-a. A talaj központi szerepet játszik a földi 
ökoszisztémákban, a Földön lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokban, az 
elemek körforgásában.  
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A talajok szennyeződése megváltoztathatja a talaj összetételét, tulajdonságait, az emberek 
számára jelentős ökológiai talajfunkciók (földi elemkörforgalom, biomassza termelés, 
ökológiai élettér, megújítható természeti erőforrás, raktározóképesség, pufferkapacitás, 
szűrés és detoxikálás) károsodhatnak. Az elmúlt években a talajok használatával 
kapcsolatos társadalmi és gazdasági elvárások jelentősen megváltoztak. Világossá vált, 
hogy a talaj, mint a szárazföldi ökoszisztémák alapvető és meghatározó eleme olyan 
kincset, természeti erőforrást jelent, ami különös figyelmet érdemel és értéke 
felbecsülhetetlen. 

A talajvédelem területén nemzetközi, globális szintű és hazai kezdeményezések 
történtek. Az Európa Tanács 1990-ben ökológiai és humán tevékenységgel összefüggő 
talajfunkciókat határozott meg. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2000-ben 
tartott kongresszusán született Amman határozat kimondja, hogy a talajok ökológiai 
funkcióit csak hatékony jogi hátérrel lehet biztosítani. A Montevideo Program III. (UNEP, 
2001) hatékony jogi eszközöket javasol a talajok védelme érdekében.  
Az EU környezetvédelmi politikájának területén találhatók a talajvédelemhez indirekt 
módon kapcsolódó jogszabályok, például a Környezeti hatásvizsgálat (85/337/EEC, 
2003/35/EEC), de egységes talajvédelmi témájú EU joganyag nincs, kidolgozása 
folyamatban van. Az egyetlen közvetlenül kapcsolódó talajvédelmi célú irányelv 
(86/278/EEC) talaj nehézfém-határértékeket és mezőgazdasági talajok terhelhetőségi 
értékeit tartalmazza. A talajvédelem és az ehhez kapcsolódó politika kialakítása az EU 6. 
Európai Környezetvédelmi Akcióprogramjában is szerepel. A program prioritásként 
határozza meg a talaj védelméről szóló stratégia elkészítését, melynek legfőbb célkitűzései 
a talajt érő negatív hatások csökkentése és a talajszennyezés megszüntetése. 

Hazánkban egyelőre nincs átfogó talajvédelmi jogszabály. A környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény kitér a termőföld, a talaj védelmére. 
Az Agrár-környezetvédelmi Program (2253/1999 X. 7.) elemei közvetett módon szolgálják 
a komplex talajvédelmet. A hazai Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer (TIM) 
olyan talajtani információbázis, ami a világ élvonalába tartozik. Készülőben van az 
Országos Talajvédelmi Stratégia és az erre épülő jogszabály-rendszer, melynek 
célkitűzései közé tartozik a talajban lévő és a talajba bekerült anyagok bio-geokémiai 
ciklusának szabályozása, a talaj és a felszín alatti vízkészletek minőségének megóvása, 
szennyeződésének megakadályozása ill. mérséklése érdekében. 

Ezek a kezdeményezések mind nemzetközi, mind hazai szinten jelzik a talajvédelem 
fontosságát, és egyre sürgetőbb feladatnak jelölik meg egy egységes talajvédelmi stratégia 
kidolgozását. A feladatok között kiemelt helyen szerepel természetesen a talaj 
szennyezések megelőzése, a már meglévő, örökölt szennyezések felszámolása, a 
szennyezett talajok kockázatának csökkentése. A szennyezett területek kockázatának 
csökkentése érdekében, költség-haszon felméréssel kell kiválasztani a lehető legjobb 
megoldást. 

A szennyezett talaj kockázatának csökkentésére a remediáció mellett más lehetőségek is 
vannak, elsősorban a megelőzés és a különféle jogi és hatósági intézkedések. Ezekben 
fontos tényező a terület használata, mely meghatározza a terjedési és expozíciós utakat, és 
egyben megadja a célértéket (határérték, melyet remediálás után el kell érni). 

 Kockázatcsökkentő intézkedés lehet a terület használatának megváltoztatása: 
például bizonyos a szennyezőanyagra érzékeny vagy a szennyezőanyagot 
akkumuláló növények termesztéséről áttérni kevésbé kockázatos fajokra. Súlyosabb 
esetben az érzékenyebb, például mezőgazdasági használatról áttérni ipari 
használatra. 
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 További jogi-hatósági eszköz a tiltás, a legveszélyesebb területhasználatok 
kiküszöbölésére: például: horgászni tilos, fürödni tilos, stb. 

 A beavatkozás sürgősségét és a terület nagyságát figyelembe véve szóba jöhet a 
terület kizárása mindenféle használatból, elzárása a környezetétől, azaz izolálása 
mind a kibocsátás/terjedés mind az expozíció kockázatának csökkentés céljából. 

 Megoldás lehet a terület szennyezett talajának kiemelése, és megfelelő lerakóhelyre 
szállítása. Ezekben az esetekben a szennyezett talaj nem semmisül meg, nem 
ártalmatlanítjuk, csupán a környezettel való “kapcsolat” lehetőségéből adódó 
kockázata csökken. 

 A remediálás, vagy remediáció kifejezés a terület meggyógyítását, rendbehozatalát 
jelenti, a latin remedium (gyógyszer, orvosság, orvoslás) szó alapján. Ezt a szót arra 
a tevékenységre használjuk, amikor a szennyezett talaj szennyező vegyi anyagának 
koncentrációját olyan kis értékre csökkentjük talajkezelési technológiák 
segítségével, melynek kockázata már elfogadható. 

A beavatkozás sürgősségét a terület érzékenysége és a kockázatot jelentő vegyi anyag 
veszélyessége együttesen határozzák meg. Amennyiben a remediáció mellett döntünk, a 
következő feladatok merülnek fel (Gruiz, 2003 a): 

 A szennyezés időpontjának, korának meghatározása 
 A szennyezettség kiterjedésének felmérése 
 Az érintett és szennyezett környezeti elemek azonosítása, lehatárolása 
 A szennyezőanyagok azonosítása, jellemzése 
 A terület jelenlegi használatának megállapítása 
 A terület hidrogeológiai jellemzése 
 A terület érzékenységének vizsgálata 
 A terület ökoszisztémájának állapot-jellemzése 
 A terület talajának mikrobiológiai állapot-jellemzése 
 A terület jelenlegi és múltbeli kockázatának jellemzése, a kockázati profil felvétele 
 A beavatkozás sürgősségének megállapítása 
 A jövőbeni területhasználat megadása, ehhez tartozó célértékkel 
 A választott célértéket teljesíteni képes remediációs módszerek áttekintése 
 Az elvileg megfelelő remediációs technológiák összehasonlító vizsgálata 

elérhetőség, költség és haszon szempontjából: a reálisak megtartása 
 A reális technológiai alternatívák összehasonlító értékelése, kipróbálása 
 A kiválasztott technológia alkalmazása 
 Technológiamonitoring 
 Utómonitoring.  

Az egyre jobb környezeti állapotfelmérési módszerek, a szennyezőanyagok 
viselkedésének, hatásmechanizmusának újabb kutatási eredményei, valamint a gyakorlati 
tapasztalatok, a szennyezett környezeti elemek megtisztítására irányuló tevékenységek 
rohamos fejlődéséhez vezettek az utóbbi két évtizedben. A szennyvízkezelési technológiák 
mellett fokozatosan alakultak ki a felszín alatti vizek és a szennyezett talajok kezelésének 
eljárásai. Az új eredmények, és a piaci lehetőségek a remediációs eljárások széles körét 
eredményezték. 

A következő fejezetben a szennyezett talajok kezelésére alkalmazható remediációs 
technológiákat és ezek többféle szempontú osztályozási lehetőségeit tekintem át a 
szakirodalom alapján (Gruiz, 2003 a; US DoD, 1997; US EPA, 1992; US EPA 1993). 
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2.5. Áttekintés szennyezett talajok remediációs technológiáiról 
A talajremediálási módszereket többféleképpen csoportosíthatjuk. Különbséget kell 

tenni a szennyezőanyag mobilizációján, vagy immobilizációján alapuló eljárások között. A 
szennyezőanyagok mozgékonyságának növelésével járó folyamatok: elpárologtatás, 
kimosás, kioldás, deszorpció, biodegradáció. A stabilizáció, kicsapás adszorpció pedig a 
szennyezőanyag mozgékonyságának csökkenésével jár. Általában technológiák 
kombinációja kívánatos, hiszen legtöbb esetben több környezeti elem és több 
szennyezőanyag kezelésére van szükség. A talajremediációs technológiák jól ismert 
műveleteket (szivattyúzás, szellőztetés, hőcsere, égetés, pirolízis stb.) alkalmaznak. 

A következőkben megadott csoportosítási szempontok döntési pontként jelenhetnek 
meg egy technológiaválasztás során: 

 Talajremediálási módszerek környezeti elemek szerint: levegő-, víz-, talajvíz-, 
talaj- vagy üledékremediálási módszerek lehetnek. 

 Remediálási módszerek a talaj fázisai szerint: talajlevegő, talajnedvesség, talajvíz, 
talaj szilárd fázisa, különálló szennyezőanyag fázis, több fázis együttes kezelése, pl. 
kétfázisú talaj vagy háromfázisú talaj in situ kezelése. 

 A remediáció lehet in situ, vagy ex situ módszer vagy ezek kombinációja. 
 A remediáció alapulhat a talajban spontán lejátszódó folyamaton. 
 A remediáció alapulhat a szennyezőanyag immobilizálásán vagy mobilizálásán. 
 A talajremediáció alkalmazhat fizikai-kémiai, termikus vagy biológiai eljárásokat, 

illetve ezek kombinációit. 
 Ha biológiai módszert választunk, és az a talaj spontán folyamatain alapul, akkor 

milyen mértékű beavatkozást tervezünk: természetes szennyezőanyag-csökkenés, 
monitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés, intenzifikált természetes 
szennyezőanyag-csökkenés, in situ bioremediáció, ex situ bioremediáció.  

 Milyen monitoringrendszert igényel a beavatkozás. 
 Milyen területhasználatot engedünk meg a talaj remediálása során. 

A szakirodalom a technológiás csoportosításánál leggyakrabban az ex situ és in situ 
megkülönböztetést használja, ami sok félreértésre adhat okot. 

Ex situ talajkezelési technológia, a talaj eredeti helyéről való eltávolítása utáni kezelését 
jelenti. Ez a háromfázisú talaj esetében általában a teljes talaj, a talaj telített zónája esetén a 
talaj szilárd fázisának kitermelését és felszíni kezelését jelenti. Precízebb meghatározás 
szerint, az egyes talajfázisok eredeti helyszínéről való eltávolítása utáni kezelését is az ex 
situ technológiák közé kell sorolnunk (pl. a kiszívott talajgáz felszínen történő kezelését). 

In situ talajremediációs technológiák alkalmazása esetén a fentiektől eltérően nem 
távolítjuk el a kezelendő talajfázisokat; vagy egyiket sem vagy csak a szilárdat nem. Az 
eredeti helyén maradó talaj kezeléséhez szükséges technológiát a talajba helyezzük bele. 

A következő táblázatok összefoglalják a lehetséges technológiákat a szennyezőanyag 
tulajdonságai és a szennyezett közeg, illetve fázis szerint csoportosítva (2.1. és 2.2. 
táblázat). A táblázatokban szereplő technológiák nagy része ex situ, és in situ kivitelezhető; 
tehát az eredeti helyéről kiemelt talajjal különböző reaktorokban, vagy prizmákba rakva, 
valamint az eredeti helyén maradó talajba helyezett berendezésekkel, technológiákkal 
(Gruiz, 2003 a). 
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2.1. táblázat. A szennyezőanyag mobilizációján alapuló remediációs technológiák 
Szennyezett közeg (talajfázis) Szennyezőanyag 

kémiai 
tulajdonsága 

Talaj szilárd fázisa Talajvíz Talajlevegő 

 
Illékony 

 Gázadszorpció 
 Kémiai immobilizáció 
 Biológiai immobilizáció

 Biodegradáción alapuló 
remediáció  

 Sztrippelés 
 

 Biodegradáción 
alapuló remediáció 

 Talajgáz kiszívása 
és felszíni kezelése 

 
 
 

Vízoldható 

 Biodegradáción alapuló 
remediáció  

 Talaj mosása 
 Fitoremediáció 
 Elektrokinetikai 

eljárások 

 Biodegradáción alapuló 
remediáció 

 Talajvíz kiszívás és 
felszíni kezelés 

 Aktív résfalak beépítése 
 Fitoremediáció 

 Biodegradáción 
alapuló remediáció 

 Talajgőz kiszívása 
és felszíni kezelése 

 

 
 
 
 
 

Szorbeálódó 

 Biodegradáción alapuló 
remediáció  

 Talajból extrakció 
 Biológiai kioldás 
 Szemcseméret szerinti 

frakcionálás 
 Termikus deszorpció 
 Talajégetés 
 Pirolízis 
 Vitrifikáció 
 Elektrokinetikai elj. 
 Fitoremediáció 

 Biodegradáción alapuló 
remediáció 

 Talajvíz kiszívás és 
felszíni kezelés 

 

 Biodegradáción 
alapuló remediáció 

 Talajgáz kiszívása 
és felszíni kezelése 

2.2. táblázat. A szennyezőanyag immobilizációján alapuló remediációs technológiák 
Szennyezett közeg (talajfázis) Szennyezőanyag 

kémiai 
tulajdonsága 

Talaj szilárd fázisa Talajvíz Talajlevegő 

 
Illékony 

 Gázadszorpció 
 Kémiai immobilizáció 
 Biológiai immobilizáció 

 Biológiai 
immobilizáció 

 Kémiai immobilizáció 

 Izoláció 
 Kémiai 

immobilizáció 
 
 
 

Vízoldható 

 Biológiai immobilizáció 
 Fitostabilizáció  
 Szorpció növelésén a.t. 
 Kémiai 

oxidáció/redukció 
 Fizikai-kémiai 

stabilizáció 

 Biológiai immobilizác. 
 Szorpció növelésén a.t. 
 Kicsapás, oldhatóság 

csökkentése. 
 Kémiai 

oxidáció/redukció  
 Rizofiltráció 

 Izoláció 
 Fizikai-kémiai 

immobilizáció 
 
 

 
 
 

 
Szorbeálódó 

 Biológiai immobilizáció 
 Fitostabilizáció  
 Szorpció növelésén a.t. 
 Kémiai 

oxidáció/redukció 
 Fizikai-kémiai 

stabilizáció 
 Vitrifikáció 

 Biológiai 
immobilizáció 

 Szorpció növelése  
 Kicsapás, oldhatóság 

csökkentés 
 Kémiai 

oxidáció/redukció 
 Rizofiltráció 

 Izoláció 
 Fizikai-kémiai 

immobilizáció 
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A technológia műveleti és ártalmatlanítási folyamatának tekintetében tehát nem jogos 
az ex situ / in situ csoportosítás. Legtöbb technológiafajta mind in situ, mind ex situ 
kivitelben megoldható és lényegük is azonos. Általában azokat a beavatkozásokat 
nehézkes in situ megoldani, melyhez nagymértékű homogenizálás szükséges és/vagy 
iszapfázisban kell végezni (de ezek in situ megoldásaira is van példa), esetleg extrém 
magas hőmérsékletet kell alkalmazni, bár ezek között is van ellenpélda (in situ vitrifikáció) 
vagy olyan kémiai reagenseket, adalékokat, melyek in situ alkalmazása igen nagy 
kockázattal járna. 

A technológiaválasztásnál előtérbe kell kerülnie azon a technológiáknak, amelyek 
képesek célszerűen munkába állítani a talaj saját hasznos aktivitásait; felgyorsítani ezek 
közül a kockázatcsökkentés irányában zajló folyamatokat, vagy kockázat-csökkentővé 
tenni a spontán lezajlókat. Mind szerves, mind szervetlen szennyezőanyagokkal 
szennyezett talajok kezelésére alkalmazhatunk természetes folyamatokon alapuló 
technológiákat. 

 

2.6. Természetes folyamatokon alapuló technológiák szénhidrogénekkel szennyezett 
talajok kezelésére  

A természetben meglevő aktivitások, direkt módon is csökkenthetik a környezeti 
kockázatot. Így ezek a természetes kockázatcsökkentő folyamatokon alapuló, ún. ökológiai 
technológiák szennyezett talajok kezelésére szolgáló eljárások alapjául szolgálhatnak. 
Ilyen természetes folyamat a szerves szennyezőanyagok biodegradációja, mely a talaj-
mikroorganizmusok tevékenységének eredménye. 

Szerves szennyezőanyagokkal (szénhidrogénekkel) szennyezett talajok esetén a talaj 
mikroorganizmusainak biodegradációs aktivitására alapozó környezetbarát technológiák 
alkalmazása előnyös és célszerű megoldás lehet.  
A fizikai-kémiai technológia sokszor egyszerűbb megoldás, de általában költségesebb, 
mint a biológiai módszer, és környezeti kockázata is nagyobb, mint a biológiaié. A fizikai-
kémiai beavatkozás is lehet enyhe beavatkozás, általában folytonos skálájuk van az 
egészen enyhétől a legkíméletlenebbig (pl. hőmérsékletemelés). A biológiai technológiák, 
viszont mindig enyhe beavatkozást jelentenek, olyanokat, amiket az ökoszisztéma, a talaj 
mikroflórája tolerál. Az időigény is igen eltérő lehet: a fizikai-kémiai technológiák 
általában kevésbé időigényesek, mint a biológiaiak. 

A természetes folyamatokon alapuló biotechnológiák mind ökológiai, mind gazdasági 
szempontból tehát egy olyan alternatívát képviselnek, ami sokszor az egyetlen jó lehetőség 
szénhidrogénekkel szennyezett talajok kockázatának megfelelő szintre csökkentése 
érdekében. Az említett technológiák alkalmazásához szükség van a természetes 
szennyezőanyag-csökkentő folyamatok megismerésére, esetünkben a talajba kikerült 
szerves szennyezőanyagok átalakulási folyamatainak ismeretére. 

2.6.1. Szerves szennyezőanyagok a talajban 
A talajba számos szerves szennyezőanyag kerülhet be, melyek közül a kőolaj és 

származékaik az egyik leggyakoribb antropogén eredetű talajszennyezések előidézői. A 
hazai Kármentesítési Program során felderített, felmért szennyezetett területek nagy 
részében is különböző szénhidrogén származékok (kerozin, gázolaj, benzin, kenőolaj) 
okozzák a szennyezéseket.  
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Kutatási célkitűzésünk szénhidrogénekkel szennyezett talajok bioremediációjának 
intenzifikálása volt, ezért a talajba került szerves szennyezőanyagok közül itt elsősorban a 
kőolaj és származékainak sorsával, viselkedésével foglalkozunk. 

A kőolaj és kőolajszármazékok kerülhetnek a talajba a különböző szénhidrogén-
bányászati műveletek során, a kőolaj kezelése, tárolása, szállítása során, mezőgazdasági 
munkagépekből szakszerűtlen kezelés és meghibásodások következtében. Az 
olajszennyeződés leggyakrabban a talajt éri. Széleskörű felhasználásukkal összefüggésben 
környezetkárosító hatásuk is meglehetősen nagy. Talajba kerülésükkel egyrészt toxikus 
anyagok jutnak a talajba, másrészt oxigénhiányt idéznek elő a talajban. Kitöltik a talaj 
pórustérfogatát, ezáltal megakadályozzák a víz talajkapillárisokba való bejutását, illetve a 
már jelenlévő vizet is kiszorítják. Emiatt a talaj levegő- és vízháztartása felborul (Anton és 
Simon, 1999). Komponenseik toxikus, mutagén, karcinogén és teratogén hatásúak 
lehetnek, így a környezetbe kikerülve veszélyt jelenthetnek az élőlényekre (Szabó, 1989). 
Az állati szervezetekre kifejtett toxikus hatásuk nemcsak szájon keresztül, hanem 
belélegezve, vagy bőrön át felszívódva is érvényesülhet. 

A kőolajszármazékok viselkedését a talajban, sorsát a környezetben alapvetően két 
dolog határozza meg: a vegyi anyag fizikai, kémiai biológiai tulajdonságai és a környezet 
fizikai-kémiai-biológiai állapota és jellemzői. A környezeti elemeken – levegő, felszíni víz, 
talaj és felszín alatti víz – kívül a nagyon fontos a biota szerepe is. 
A szennyezőanyag talajbeli viselkedését befolyásoló tulajdonságai közül fontos az 
illékonyság, és az oldhatóság. A szénhidrogének vízben való oldhatósága befolyásolja 
kötődésüket a talajon. A kőolajszármazékok viszkozitása, sűrűsége hatással van azok 
talajbeli mozgására, terjedésére. Meghatározó tulajdonság a szennyezőanyag kémiai, 
illetve hőhatásra történő bonthatósága, stabilitása és biodegradálhatósága. 

A kőolaj és származékaik mozgását, kötésformáit számos talajtulajdonság befolyásolja. 
A talajok olajvisszatartartó képessége a szemcseösszetételtől, az összporozitástól, a 
pórusméret megoszlástól, a humusztartalomtól függ elsősorban, de a talaj 
nedvességtartalma is módosíthatja (Filep, 1999). Minél nagyobb mértékben telített a talaj 
talajvízzel, annál kevesebb kőolajszármazék megkötésére képes. A talajrészecskék töltése 
hatással van az olajszennyeződés adszorpciójára, deszorpciójára. A talaj kapilláris és 
vízemelő képessége befolyásolja a kőolaj beszivárgási hosszát, az olajtest alakját (Anton és 
Simon, 1999). Homogén egynemű talajban az olajjal átitatott zóna közel szabályos, a talaj 
rétegzettsége, a rétegek különböző áteresztőképessége miatt azonban lényegesen módosítja 
a szabályos profilt. Ha a beszivárgó olaj mennyisége nagyobb, mint amennyit a talajvíz 
fölötti rétegek vissza tudnak tartani, a szivárgás egészen a talajvízig terjed. Ott feldúsulva, 
egy önálló fázist képezhet, a talajvíz felszínén olajlencse is kialakulhat. 

2.6.1.1. Kőolajszármazékok megoszlása és mozgása a talajban 

A szerves szennyezőanyagok többsége a talaj szilárd, folyékony és gáz fázisában 
egyaránt előfordul: szilárd formában, vízben oldott vagy emulgeált formában, valamint 
gáz- vagy gőzformában. A gáz és gőzformájú szennyezőanyag lehet a talajgázban, lehet a 
talajvízben oldva vagy a szilárd felülethez kötődve, szorpcióval. A folyékony 
halmazállapotú szennyezőanyagok is előfordulhatnak gőzformában vagy a 
talajnedvességben, illetve a talajvízben oldva, folyadékfilm formájában, a szilárd fázishoz 
kötődve, vagy különálló fázisként, a talajvíz felületén. A szilárd fázisú szennyezőanyag 
szemcseméretétől és fizikai-kémiai tulajdonságaitól függően lehet a talajszemcsékhez 
keveredve, vagy a talaj szilárd szemcséinek felületéhez kötve szorpcióval, vagy a mátrixba 
kötődve különféle erőkkel, akár kovalens kötésekkel is, például a humuszba épülve.  
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A talajszemcsék felületén tehát gázok, gőzök, folyadékok és szilárd szennyezőanyagok 
egyaránt megkötődhetnek (Yaron és mtsai, 1996). 

A talaj telített és telítetlen rétegeiben a szénhidrogének megoszlása is csökkentheti a 
szennyezőanyag lokális szennyezettségét, azáltal, hogy elősegítik a szennyezőanyagok 
terjedését. A szénhidrogének megoszlása a talaj fázisai között egy komplex folyamat, 
létrejöhet szilárd-gáz, szilárd-folyadék, folyadék-folyadék, folyadék-gáz fázisok között. A 
talajhoz való kötődés jellemzése alapvető a szerves szennyezőanyagok esetén, hiszen 
befolyásolja a hozzáférhetőséget, így a toxikus hatás megjelenését, mértékét, és fontos 
szempont a remediációs technológiaválasztás és tervezés során. 

A talajszemcséken való adszorpció függ a szennyezőanyag oktanol-víz megoszlási 
hányadosától (Kow), amely megmutatja, hogy egy oktanol-víz kétfázisú rendszerben 
mennyi az adott szennyezőanyag koncentrációja az oktanolos fázisban a vizes fázishoz 
képest. A Kow függ az anyag polaritásától, vizes oldékonyságától. Értékéből a szerves 
vegyületek hidrofobicitására, polaritására, szorbeálódó képességére, biodegradálhatóságára 
és bioakkumulálhatóságára is következtethetünk (Alexander, 1994). A hidrofil, vízben 
oldódó molekuláknak kicsi a Kow értéke, talajon és üledéken kevésbé adszorbeálódnak, 
kicsi a vízi élőlényekben mérhető biokoncentrációs faktor. Ezzel szemben a nagy Kow 
értéket mutató anyagok erősen kötődnek a talajhoz, üledékhez és a vízi élőlényekhez is. A 
kísérleti meghatározás mellett (folyadék-folyadék extrakció, HPLC) gyakori a Kow 
meghatározása kémiai szerkezeten alapuló számítási (in silico) módszerek alkalmazásával. 
Számos számítógépes programot dolgoztak már ki erre, QSAR (Quantitative Structure 
Activity Relationship) alapján. Ilyenek az EU kockázatfelmérési technikai útmutatóban 
(EU TGD, 1996) ajánlott CLOGP (Daylight Chemical Information Systems, Los Altos, 
California, LOGKOW (Syracuse Research Corporation, Syracuse, USA) programok. 

A talaj-víz megoszlási hányadosok (Kp, Koc) is a szennyezőanyag megoszlását jellemzik 
a talajban; meghatározzák, hogy milyen mértékben szennyeződhet a talajvíz a szennyezett 
talaj által. Kp, a szerves szennyezőanyagok megoszlása a szilárd és a víz fázis között, 
egyensúlyi helyzetet feltételezve. Koc, a szerves szennyezőanyag talaj szerves széntartalma 
és a víz közötti megoszlási hányadosa. 

A felszín alatti rétegekben a szennyezőanyagok mozgása történhet a vizes fázisban 
oldott állapotban, önálló folyadékfázisként és gázfázisként. 
A vízben oldott szennyeződés mozgása a talajban több fizikai folyamat eredménye lehet: 

 Ha a vízfázis mobilis, akkor a szennyezőanyagok áramlása dominál. A talajvíz 
áramlásához képest ezek vándorlása lehet egyirányú, illetve merőleges a porózus 
közeg méretétől, a súrlódástól függően. 

 Ha a vízfázis immobilis, akkor az oldott szennyezőanyag diffúzióval terjedhet, a 
koncentráció-különbség, a távolság-különbség és a molekulák átlagsebességének 
függvényében. 

A talajba beszivárgó szerves szennyezőanyagok gyakran önálló folyadékfázisként 
vannak jelen. Ez az önálló fázisú szennyeződés nemcsak a kapilláris zóna szabad 
pórusterét tölti ki, hanem szétterülve a talajvízszint felett olajlencsét alkothat. A talajvíz 
áramlási iránya és sebessége határozza meg az olajlencse mozgását. A talajvízszint 
ingadozása további talajrétegek szennyeződését eredményezheti, mivel a felszínen úszó 
fázis kapcsolatba kerülhet eddig nem szennyezett talajrétegekkel. A szabad fázisú 
szénhidrogén mennyisége csökken, a szilárd fázishoz kötött mennyisége pedig nő. Ez a 
fajta terjedés ugyanakkor kedvező hatású lehet a lebontás szempontjából, mivel a 
szennyezőanyag olyan helyekre is eljuthat, ahol megfelelő körülmények vannak a 
szennyezőanyagok biodegradációjához (Makó, 1998). 
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A gőzfázisú szénhidrogének áramlását a póruslevegő szabja meg. Ha a póruslevegő 
áramlása korlátozott, akkor a szénhidrogének diffúzióval terjedhetnek. Amennyiben a 
levegő mozgása jelentős, akkor a diszperzió válik dominánssá a szennyezőanyag 
továbbterjedésében. 

2.6.1.2. A szénhidrogének természetes átalakulási folyamatai a talajban 

A környezetbe kikerült szennyezőanyagok kémiai és biológiai folyamatok 
eredményeképpen átalakulhatnak a környezetet nem károsító vagy a kiindulásinál kevésbé 
káros anyagokká, egyes esetekben azonban az átalakulások a korábbinál veszélyesebb 
helyzetet is eredményezhetnek, így növelhetik a kockázatot. 

A természetes folyamatok közül kiemelendő a párolgás, az oldódás, a megoszlás, a 
legtöbb transzportfolyamat és a biodegradáció folyamatát magában foglaló mobilizálódás. 
A mobilizáció a szennyezőanyag-csökkenésnek és a legtöbb bioremediációs technológia 
alkalmazásának előfeltétele, ugyanakkor kockázatot előidéző, illetve növelő tényező. Ezért 
a természetes folyamatok, köztük a mobilizálódás megítélésének mindig 
kockázatfelmérésen kell alapulnia.  
A szerves szennyezőanyagok nagy része a talajban a holt szerves anyagokhoz hasonlóan 
viselkedik, ezért sorsukra a talaj szerves maradványainak átalakulási folyamatai 
jellemzőek. A szerves szennyezőanyagok főbb átalakulási folyamatai a következők 
lehetnek (Yaron és mtsai, 1996): 

 A szerves szennyezőanyagok a talajban biodegradálódhatnak, illetve 
mineralizálódhatnak, belőlük energia termelődik, C, N és P tartalmuk pedig ismét 
felhasználhatóvá válik. A vegyületek teljes biodegradációja (mineralizáció) 
biztosítja a szervesanyag produkció szakadatlanságát. Mértéke egy adott 
ökoszisztémán belül meghatározza az elemek körforgalmának sebességét. 

 Kometabolizmus során a talajmikroorganizmusok enzimrendszerei úgy bontanak el 
egy szubsztrátot (koszubsztrátot), hogy közben nem termelnek belőle energiát, egy 
másik tápanyagul szolgáló szubsztrát átalakításával egybekötve. 

 Mikrobiális polimerizáció és konjugáció a szerves vegyületek beépülését 
eredményezheti a talaj szerves anyagába. 

 Nem-enzimatikus jellegű transzformáció történhet a mikróbák által közvetett úton, 
a mikrobiális aktivitás következtében megváltozott környezeti tényezők (pH, 
redoxpotenciál) által. 

 Egyes szerves szennyezőanyagok vagy metabolitjaik beépülnek a biomasszába, a 
talaj-mikroorganizmusok sejtjeibe vagy a növények szöveteibe. 

 Beépülhetnek a táphumuszba, vagy a szerkezeti humuszba 
 Fosszilizálódhatnak, ezzel véglegesen kikerülhetnek az anyagkörforgalomból. 
 Különböző kémiai és fizikai folyamatok során is bekövetkezhet a szerves 

szennyezőanyagok természetes koncentráció-csökkenése: abiotikus reakciók 
(hidrolízis, szubsztitúció, oxidáció/redukció, elimináció); mechanikai terjedés, 
diszperzió; párolgás/lecsapódás; oldódás/kicsapódás, hígulás; diffúzió; 
szorpciós/deszorpciós folyamatok; talajképződési folyamatok (Gruiz, 2003 a). 

Biodegradálható szerves szennyezőanyagok természetes koncentráció-csökkenése során 
előtérbe kerülnek a mikrobiológiai folyamatok. 

2.6.1.3. A kőolajszármazékok biológiai átalakulása talajban 

A mikroorganizmusok enzimkatalizált reakciókban alakítják át a szerves anyagokat a 
biodegradáció során, melyek végül a növények számára ismét felvehető szervetlen 
állapotba kerülnek.  
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A szerves szennyezőanyagokat a mikroorganizmusok elektrontranszport folyamatban 
oxidálják, és ha a szénhidrogén-biodegradáció teljes, akkor végtermékként CO2, H2O és 
biomassza keletkezik. 
A szénhidrogének biodegradációja régóta ismert jelenség, már több mint 200 
mikroorganizmusról derült ki, hogy képes a szénhidrogének bontására. A talajban élő 
baktériumok közül sok faj, így Pseudomonas, Arthrobacter, Acinetobacter, Bacillus, 
Nocardia, Flavobacterium, Alcaligenes fajok képesek a szénhidrogének biodegradációjára 
(Leisinger és Brunner, 1986). Gyakori olajbontó gombák az Aspergillus, Mucor és 
Rhisopos nemzetségek tagjai (Fritsche, 1998).  
Sok szénhidrogén-degradációt katalizáló enzimet kódoló katabol plazmidot feltérképeztek 
már évekkel ezelőtt: köztük klórbenzoesav származékok, bifenil, 4-klór-bifenil, p-krezol, 
2,4-D, naftalin, oktán, fenantrén, sztirén, paration degradációját katalizáló enzimek 
plazmidjait, Pseudomonas, Alcaligenes, Acinetobacter, Flavobacterium, Beijerinckia, 
Klebsiella, Moraxella és Arthrobacter fajokban (Alexander, 1994). 

Ha szennyezőanyagok kerülnek a talajba, a szennyezés környékén szinte azonnal 
megjelennek a szénhidrogént hasznosítani képes mikroorganizmusok. A természet ugyan 
kilendül szokásos egyensúlyából, de azonnal megindulnak a kompenzálást célzó 
folyamatok: a bontóképes fajok természetes szelekciója, a fajeloszlás megváltozása, 
gyakran felfokozott mutációs és DNS rekombinációs folyamatok. 
A sejtekben lejátszódó enzimreakciók során a szénhidrogén biokémiailag átalakul. A 
lehetséges reakciótípusokat és ezek részfolyamatait már régóta tanulmányozzák, és 
rengeteg lebontási folyamatot már felderítettek (Leisinger és Brunner, 1986; Alexander, 
1994; Fritsche, 1998). A kőolajszármazékok lebontásában domináló reakciótípusok: 
oxidáció, redukció, észterhidrolízis, dealkilezés, gyűrűhidrolízis, gyűrűhasadás. A 
mikroorganizmusok degradáló képessége és hatékonysága függ a vegyi anyag 
szerkezetétől, összetételétől, illetve a hozzáférhetőségétől. Néhány általános következtetés 
levonható a molekulaszerkezet és a biodegradálhatóság kapcsolatából (Calow, 1993): 

 A vízoldhatóság segíti a vegyület transzportját és a biodegradációt. 
 A nagy molekulasúlyú vegyi anyagok membránon való átjutása korlátozott, ezért a 

sejt enzimatikus reakcióinak hatása lelassul. 
 Az egyenes szénláncú alifás szénvegyületek könnyebben bonthatók, mint az 

elágazó láncúak. 
 A halogénekkel való helyettesítés gátolhatja az aerob biodegradációt. 
 A policiklikus aromás szerkezetek nehezebben biodegradálódnak, mint az egyszerű 

benzolszármazékok, vagy mint az alifás vegyületek. 

A degradáció hatékonyságát a jelenlévő mikrobaközösség mennyisége és minősége 
valamint környezeti paraméterek befolyásolhatják. A talajban a biodegradációs 
mikrobiológiai folyamatokat meghatározó paraméterek: 

 A biodegradáció első lépése a molekuláris oxigén bevitele, melyet az oxigenáz 
enzimek végeznek aerob körülmények között, így a szénhidrogénbontást jelentősen 
befolyásolja az oxigén mennyisége. A mikroorganizmusok oxigénhez férhetőségét 
meghatározza a talaj típusa, talajvízzel való telítettsége, s az egyéb szubsztrátok 
jelenléte. Az oxigén mennyisége és forrása (levegő, NO3, SO4, stb.) meghatározza a 
légzésformákat. A telítetlen talajban a talajlevegő szolgáltatja a légzéshez szüksége 
oxigént, a vízzel telített talajban a nitrátlégzés vagy a szulfátlégzés dominál. A vas 
is szolgálhat elektronakceptorként. 

 A szerves vegyületnek vízben diszpergáltnak kell lennie azért, hogy a mikrobák 
számára hozzáférhetőek legyenek. Ezt, a mikroorganizmusok által termelt 
detergens hatású vegyületek, az ún. biotenzidek biztosítják. 
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 A redoxviszonyok is hatással lehetnek a bontás intenzitására. A talajok 
redoxpotenciálját alapvetően levegőellátottsága szabja meg. A talaj redoxviszonyai 
meghatározzák a használt elektronakceptorokat. Vízzel telített talajban, anoxikus 
körülmények között, fontos mértéke az anaerob mikrobiális aktivitásnak.  

 A nitrogén és foszfor mennyisége limitáló lehet a talajban. Szénhidrogének bontása 
közben a gyorsan aktivizálódó mikroorganizmusok viszonylag rövid idő alatt 
felélik a mozgósítható foszfor- és nitrogén tápelemkészletet, s ezzel összefüggésben 
a degradáció mértéke is csökkenhet. Ennek elkerülése érdekében ammónium-, 
foszfátsókat, N-P-K műtrágyát adagolhatunk a szennyezett talajhoz. 

 A hőmérséklet amellett, hogy a mikrobiális bontás mértékét meghatározza, 
befolyással van a szénhidrogén fizikai tulajdonságaira, összetételére. Talajban folyó 
biodegradációhoz szükséges hőmérséklet-optimum 20–30 °C. Alacsony 
hőmérséklet esetén megnő az olaj viszkozitása, vízoldhatósága, csökken az illékony 
frakciók párolgása. A hőmérséklet emelkedésével nemcsak a szennyezőanyag 
mobilitása növekszik meg, de a mikroorganizmusok aktivitása is nő. 

 A talajok pH-ja széles tartományban változhat, de a mikrobiális biodegradáció 
szempontjából a legkedvezőbb a semleges érték körüli pH. 

A biodegradáció tehát folyhat aerob és anaerob körülmények között is; vannak olyan 
szennyezőanyagok, melyek bontása egymást követő aerob és anaerob lépéseket követel. 
Anaerob körülmények között azonban a degradáció sebessége csökken, illetve a lebontható 
szubsztrátok skálája is szűkebb. Az adott szennyezőanyag biológiailag csak akkor 
támadható meg, ha az evolúció során már kialakult a bontására képes enzimapparátus. 
Egyes szennyezőanyagok bontásához gyakran nem szükségesek különleges enzimek, 
mások viszont speciális enzimrendszerek jelenlétét feltételezik. Gyakran, a talajban kis 
arányban előforduló fajok feldúsulása elegendő a szennyezőanyag szubsztrátként való 
hasznosulásához, más esetekben specifikus gén, vagy génkombináció szükséges. 

A biodegradáció tehát természetes folyamat, mely a különböző környezeti elemekben, a 
köztük a talajban spontán is folyik. A talajban élő mikróba-közösségek és a magasabb 
rendű élőlények finom egyensúlya biztosítja a talajba került szerves szennyezőanyagok 
lebomlását, ártalmatlanítását általában soklépéses bontó folyamatok során. 
Következésképpen a biodegradáció az alapja a szennyezett talajok kezelésére 
alkalmazható, természetes folyamatokon alapuló biotechnológiáknak. 

2.6.2. Természetes szennyezőanyag-csökkenés és annak intenzifikálása 
A szennyezőanyagok koncentrációja csökkenhet az előző fejezetekben vázolt 

természetes folyamatok során, azonban ez nem mindig eredményez kockázatcsökkenést. 
Például a terjedés során fellépő hígulás vagy fázisváltás, sok esetben a kockázat konkrét 
növekedését is okozhatja, például, ha a talaj szilárd fázisából megoszlással átkerül a 
talajvízbe, és ezzel egy érzékenyebb területhasználatot veszélyeztet. A talajban kötött és 
csak kis kockázatot jelentő hidrofil szennyezőanyag a vízbe átkerülve, abban igen nagy 
kockázatot előidéző koncentrációt érhet el.  

Valódi mennyiségcsökkenést eredményez a szennyezőanyag bomlása (fizikai, kémiai, 
biológiai) és a hozzáférhető mennyiség csökkenése (immobilizáció). Ezek a folyamatok 
akkor jelentenek valódi kockázatcsökkenést, ha a mennyiségcsökkenés a potenciális káros 
hatások csökkenését is jelenti: bomláskor nincs toxikus közti- vagy melléktermék, és az 
immobilizáció irreverzibilis.  
A talajban lejátszódó fizikai-kémiai és biológiai folyamatok együttes eredménye szerves 
anyagokkal szennyezett területeken leggyakrabban a kockázat csökkenését eredményezi.  
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Alapvető fontosságú folyamatok a szennyezőanyag mobilizálódása, azon belül is a fázisok 
közötti megoszlása és biodegradációja. Természetes kísérőfolyamatként mindig jelen van a 
terjedés és hígulás, melyeket szintén figyelembe kell venni a modellezésnél és a 
számításoknál. 

A természetes folyamatokon alapuló biológiai technológiák esetében a mérnöki 
beavatkozás mértékétől függő osztályozás is létezik. A bioremediáció alapja a természetes 
szennyezőanyag-csökkenés folyamata, amit a mérnök vagy egyszerűen csak figyel és 
követ (monitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés), vagy a szűk 
keresztmetszetek felderítése után igyekszik intenzifikálni. Az intenzifikálás céljából 
történő beavatkozás mértéke és fajtája is különböző lehet. Enyhe beavatkozások például a 
nedvesítés, a levegőztetés, a pH állítása, a tápanyagpótlás. Erősebb beavatkozás, a helyi 
közösségeket erőteljesebben befolyásoló, a hőmérséklet-változtatás, a hozzáférhetőséget 
növelő adalékok vagy a mikrobiális oltóanyagok alkalmazása. 

Folyamatos skálára helyezhetőek ezek a biotechnológiák a beavatkozás mértékének és 
minőségének függvényében, de még a legdrasztikusabbak sem semmisítik meg a talajt, 
mint élő anyagot és élőhelyet, ellentétben a fizikai-kémiai beavatkozások egy részével.  
A természetes folyamatokon alapuló talajremediációs technológiáknál a beavatkozás 
mértékétől függően megkülönböztethető kategóriákat a 2.3. ábra mutatja. 

2.3. ábra. A természetes folyamatok mérnöki alkalmazásának fokozatai a talaj remediálásában 

A monitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés (Monitored Natural 
Attenuation) folyamatát, elveit szennyezett talaj és talajvíz vonatkozásában sok átfogó 
tanulmány, lefektetett protokoll és publikáció tárgyalja (Alvarez és Illman, 2005; Mulligan 
és Yong, 2003; Sinke és Hecho, 1999; Sinke, 2001; US EPA, 1998 a; US EPA 1998 b). 
Alvarez és Illman (2005) könyvükben részletes leírják a mikroorganizmusok szerepét, a 
biodegradáció elveit, a biológiai átalakító mechanizmusokat, ismertetnek a 
szennyezőanyagok terjedésére, átalakulására, degradációjára vonatkozó matematikai 
modelleket az egészség és környezeti kockázatfelmérés tükrében, valamint részletesen 
tárgyalják az eljárás jellemzőit, így támogatva a MNA alkalmazásának terjedését.  
Mulligan és Yong (2003) esettanulmányokat mutat be a MNA szerves és szervetlen 
szennyezőanyagokkal szennyezett területeken történő alkalmazásairól, a monitoring 
rendszer szerepének, jelentőségének kiemelésével. Az MNA alkalmazhatóságának 
értékelésében, a szükséges adatigényben az irányelvek rengeteg egyezést mutatnak.  

A monitorozott szennyezőanyag–csökkenés alkalmazása azonban a számos publikáció, 
ellenére még külföldön sem elterjedt. Ugyan a felmérés, és az alkalmazhatóság vizsgálata 
költséges és időigényes, de ha alkalmazható az eljárás az adott területre és problémára, az 
eredmények alapján, hosszú távon mindenképpen költséghatékony, és költségkímélő 
megoldást kínál a többi technológiához viszonyítva (US EPA, 1998 a; US EPA 1998 b).  

NA MNA ENA In situ Ex situ
bioremediáció           bioremediáció

NA: Natural Attenuation – természetes szennyezőanyag-csökkenés
MNA: Monitored Natural Attenuation – monitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés
ENA: Enhanced Natural Attenuation – gyorsított természetes szennyezőanyag-csökkenés
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A természetes folyamatokon alapuló eljárásokat a technológus támogathatja a technológiai 
paraméterek (pH, oxigén- és tápanyag-ellátottság, nedvességtartalom alternatív 
elektronakceptorok) optimálásával, enyhe beavatkozásokkal, valamint a szűk 
keresztmetszetek azonosításával és ezek megszüntetésével. 

A telített (kétfázisú) talajban folyó természetes szennyezőanyag-csökkenés viszonylag 
jobban ismert folyamat, hiszen az abban lejátszódó folyamatok (felmérése, követése, 
modellezése) a kiszivattyúzott talajvíz kémiai analízisével viszonylag jól követhetők, a 
szennyezőanyag koncentrációjának csökkenésével párhuzamosan mért hidrogén-
akceptorok minősége és mennyisége alapján. A telített talajban lejátszódó folyamatok 
negatív redoxpotenciál mellett, viszonylag lassú biodegradációs folyamatok, melyeknél a 
terjedés és a biodegradáció szerencsés esetben azonos nagyságrendbe esnek, és a 
biodegradáció kompenzálja a terjedést. A folyamatok intenzifikálása a talajvízbe injektált 
adalékanyagok (elsősorban H-akceptor) alkalmazásával viszonylag könnyen elérhető. A 
talajvízben a pH és a redoxpotenciál is könnyen mérhető, mely orientáló a folyamatok 
állását és a telített talaj biodegradációs potenciálját illetően. 

A telítetlen (háromfázisú) talaj esetében, az oxigén a talajlevegőből származik és a 
biodegradációs mikrobiológiai folyamatok sebessége nagyságrenddel nagyobb a talajvíz 
határfelületen lejátszódó folyamatokhoz képest. A telítetlen talajnál a C-, N- és P-
anyagcserébe belejátszik mindhárom talajfázis oldott és mobilizálható anyagtartaléka, 
beleértve a humuszanyagok mobilis és kevésbé mobilis frakcióit is. A folyamatok 
követésére mindhárom fázis jellemzőit követni kell, így a talajlevegő, a talajnedvesség és a 
talaj szilárd fázisát, valamint a talaj élővilágát is. Ebben az esetben a folyamatok 
intenzifikálása tápanyag-adagolással és enyhe levegőztetéssel valósítható meg. 

A jól jellemzett és monitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés megfelelően 
szolgálhatja az intenzifikált szennyezőanyag-csökkenés és az in situ bioremediáció alapjait. 
Utóbbi kettő már aktív biotechnológia, irányított technológiai paraméterekkel. 

2.6.3. Szénhidrogénekkel szennyezett talajok biodegradáción alapuló remediációja 
Kutatómunkám szempontjából a szennyezőanyag mobilizációján alapuló, 

biodegradációra épülő remediációs technológiákon van a hangsúly.  

A bioremediáció a talaj saját biodegradációs tevékenységén alapul. A technológia 
tervezése és alkalmazása során figyelembe kell venni a helyi adottságokat, a 
szennyezőanyag, a talajmátrix és a már adaptálódott mikroflóra jellemzőit és 
kölcsönhatásait. Nemcsak a biotechnológia paramétereit kell helyszín-specifikussá tenni, 
hanem a műveleteket is, amelyek ezeket a paramétereket biztosítják. 

A bioremediáció intenzifikálása a biodegradáció gyorsítására irányul, legtöbb esetben a 
biodegradációt befolyásoló paraméterek változtatásával. A leggyakrabban alkalmazott 
beavatkozások az alábbi környezeti paraméterek változtatását célozzák: oxigénellátás, 
tápanyagellátás, hozzáférhetőséget növelő adalék, mikrobiális oltóanyag.  

 Az oxigénigény kielégítése történhet légköri levegő bevezetésével, illetve 
elszívásával (bioventilláció), vagy oxigént szolgáltató oldott anyagok talajba vagy 
talajvízbe juttatásával (peroxid oldat, oxigént szolgáltató immobilis 
peroxidvegyületek, pl. Mg-peroxid, nitrát vagy szulfát az alternatív légzésformák 
kiszolgálására a talaj anaerob telített zónájában, stb.).  

 A szénhidrogének biodegradációjakor termelt energiát a mikroorganizmusok 
bioszintézisükhöz használják fel, ami a hozzáférhető szervetlen tápanyagok gyors 
felhasználását eredményezi.  
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A tápanyagellátás biztosítása a tápanyagok (elsősorban N-, P-forrás) oldott 
formában történő bejuttatásával történik, mélyebb rétegekbe injektálással, injektáló 
kutak vagy szondák segítségével, vékony talajréteg esetén talajra locsolással. 
Leggyakrabban ammónium-, és foszfátsók, karbamid-foszfát, N-P-K műtrágyák 
alkalmazására kerül sor. 

 A talajban működő biodegradáció befolyásolható a talaj szervesanyag-tartalmának 
kontrollálásával. A talajba kevert holt szerves anyag (hulladékok) hatására 
megindul a holt szervesanyag-bontást végző közösség aktiválódása, ezzel olyan 
anyagcsereutak lépnek működésbe, melyek a szennyezőanyagok bontására is 
képesek. A szervesanyagok mineralizációján kívül a körülményektől függően 
humuszképződés is lejátszódik, mely a szennyezőanyagoknak a humuszba épülését 
is eredményezheti. 

 A talaj hőmérséklete is befolyásolja a biodegradáció sebességét, azáltal is, hogy 
meghatározza a szénhidrogének fizikai tulajdonságait, és összetételét is. 
Kismértékű (mikrobák számára optimális és a deszorpciót is növelő) emelése 
növeli a biodegradáció hatékonyságát. A nehezen biodegradálható anyagok kémiai 
reakcióit, pl. polimerizáció, oxidáció szintén megnöveli, tehát a humuszba épülést 
és a stabilizációt is elősegítheti abban a stádiumban, amikor már biológiailag 
bontható szubsztrát (szennyezőanyag) kevés van vagy nincs a talajban.  

 Néhány esetben mikrobiális oltóanyag alkalmazása is eredményre vezethet. 
 Különféle adalékanyagok (pl. felületaktív anyagok) adagolására is szükség lehet a 

biológiai hozzáférhetőség növelése érdekében. Ezeket a tápanyagokhoz hasonlóan 
injektálással, locsolással juttatják a talajba oldott formában. 

 A biotenzideknek a környezetben folyó spontán biodegradációban és a szennyezett 
környezeti elemek bioremediációjában egyaránt nagy szerepük van. A biotenzidek 
baktériumok vagy gombák által szintetizált különböző szubsztrátokból 
(szénhidrátok, zsírok, alkánok és hulladékok) felületaktív anyagok (Lin, 1996). 
Lehetnek glikolipidek, lipopeptidek, foszfolipidek, zsírsavak és semleges lipidek, 
legtöbbjük anionos vagy semleges karakterű. A mikróbák biotenzidjeik 
segítségével szénhidrogénekből emulziót tudnak képezni. A biotenzid felépítése a 
szintetikus tenzidekhez hasonlóan kettős; van egy hidrofób és egy hidrofíl 
komponensük, melyek, pl. egy olajcsepphez kapcsolódva csökkentik a felületi 
feszültséget. A sejtmembránnal érintkező hidrofób szubsztráton ekkor a 
biodegradáció első lépését már el tudják végezni az oxigenáz enzimek. A 
legismertebb biotenzidek a Pseudomonas baktériumok ramnolipidje vagy a 
Torulopsis gombák szoforózlipidje és a Bacillus fajok lipopeptidje. 

A szakirodalomban és a gyakorlatban is számos technológia szerepel, amely in situ 
vagy ex situ módon igyekszik intenzifikálni a biodegradációt a talajban (Csáki és mtsai, 
2003; Gruiz, 1999 b; Gruiz, 2003 a; Szabó, 1999; US DoD, 1997; US EPA, 1993). Ezek 
közül a bemutatom a legismertebbeket. 

Bioremediációs technológiák alkalmazhatók mindhárom talajfázis kezelésére; illékony, 
szorbeálódó és vízoldható szennyezőanyagok lebontására egyaránt. 

Talajgáz kezelése biodegradáción alapuló eljárással 

A szennyezett talajgázt biológiai szűrőn vezetik át, itt történik a gáz- és 
gőzhalmazállapotú szennyezőanyagok biodegradációja. Ex situ megoldásban, ehhez egy on 
site elhelyezett bioszűrőre van szükség. A bioszűrő adszorpciós kapacitása nem merül ki, 
regenerálásra nincs szükség.  
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In situ megoldás azt jelenti, hogy a teljes talaj részeként kezeljük. A gáz, illetve 
gőzfázisban lévő szennyezőanyag a talajfázisok közti megoszlás révén a biofilmbe 
oldódik, illetve diffundál. A biodegradáció csökkenti a biofilmben lévő szennyezőanyag-
koncentrációt, ezzel növeli a diffúzió hajtóerejeként működő koncentráció-különbséget a 
gáz/gőzfázis és a biofilm között. 

Talajvíz kezelése biodegradáción alapuló eljárással 

A talajvíz ex situ biológiai kezelésére a szennyvízkezelésből ismert valamennyi 
technika alkalmas. A megfelelő módszer kiválasztását a szennyezőanyag minősége, 
mennyisége és a talajvíz mennyisége szabja meg. Gyakoriak a többlépcsős eljárások, 
melyek leggyakrabban a szennyezőanyag-komponensek és a redoxviszonyok szerinti 
lépcsőket jelentenek. Az ex situ talajvízkezelési technológiák közül említésre méltóak az 
aerob és anaerob reaktoros technológiák, a csepegtetőtest, a tavas kezelés, a gyökérzónás 
szennyvízkezelés növények segítségével és a két utóbbi modern kombinációja, az ún. 
élőgépes vízkezelés.  

A talajvíz in situ biológiai kezelésére a talaj telített zónájában történő biológiai kezelés 
szolgál. Ezekben a mélyebb rétegekben általában csökkent a redoxpotenciál, ezért vagy 
eltoljuk a redoxviszonyokat az intenzívebb aerob biodegradáció irányába, vagy megtartjuk 
az eredeti redoxpotenciált, és az azon működő biológiai folyamat hatékonyságát növeljük. 
A talaj telített zónájában elhelyezkedő szennyezett talajvíz in situ kezeléséhez tetszőleges 
adalékokat adhatunk, attól függően, hogy milyen típusú biodegradáció folyik, és annak mi 
a szűk keresztmetszete. A negatív redoxpotenciálon folyó biológiai bontáshoz a 
mikroorganizmusok alternatív légzésformákat használnak, így a nitrátlégzést és a 
szulfátlégzést (fakultatív anaerobok), az obligát anaerob mikroorganizmusok pedig 
karbonátlégzést folytatnak. A telített zónában folyó biodegradációt tehát a megfelelő H-
akceptor adagolásával lehet intenzifikálni. A telített zóna aerobbá tétele levegő 
bevezetésével vagy oxigént szolgáltató adalékokkal is történhet. 

Az in situ talajvízkezelésre további lehetőség növényi szervezetek felhasználásával, az in 
situ gyökérzónás kezelés, melynek lényege általában az, hogy a biodegradálható 
szennyezőanyagokat a gyökérzóna mikroorganizmusai elbontják, és a növények számára 
felvehető, mineralizált állapotba hozzák, a nem bonthatóakat pedig immobilizálják. 

Teljes talaj kezelése biodegradáción alapuló eljárással 

A teljes talaj kezelése történhet a mobilis talajfázisok külön kezelése nélkül, vagy azzal 
kombinálva. A teljes talaj kezelését végezhetjük ex situ, azaz eredeti helyéről történt 
eltávolítás után, vagy pedig eredeti helyén. In situ talajkezelésnél további 
megkülönböztetést igényel a telített és telítetlen talajzóna, az hogy mindkettőt vagy az 
egyiket kell-e kezelnünk.  

Az in situ talajkezelés történhet teljesen zavartalan talajtérfogatban, történhet a mobilis 
talajfázisok recirkuláltatásával, akár a talaj szilárd fázisának bolygatatlansága mellett. A 
visszatáplálás történhet mind a telített, mind a telítetlen talajrétegbe.  

 Ex situ talajkezelés agrotechnikai módszerekkel  

A szennyezett talajt szigetelt „ágyakra”, vízzáró (agyag, beton, geofólia) rétegre hordják 
0,5–0,8 m rétegvastagságban, majd levegőztetés céljából mezőgazdasági gépekkel, 
markolókkal, lapátos rakodókkal forgatják vagy szántják. A szennyezőanyagok eltávolítása 
a talajból mikrobiológiai bontással valósul meg. A degradáció sebességét döntően a talaj 
szennyezőanyag-bontó aktivitása szabja meg.  



 29

Az optimális körülmények biztosítását a mezőgazdasági gépekkel oldják meg, a talajt 
lazítják, felületét boronálják, nedvesítik, adalékanyagokkal látják el. A kezelőterületet, a 
megfelelő vízzárást biztosító izoláción kívül, drénrendszerrel és csurgalékvíz elvezető 
rendszerrel kell felszerelni. A megfelelő tisztítás elérése után, előnyös lehet, ha csak a talaj 
felső részét távolítják el. Majd a depónia alsó, tisztított részét keverik össze a szennyezett 
talajjal, mintegy beoltva azt. 

 Háromfázisú talaj prizmás kezelése (ex situ) 

A szennyezett talajt kitermelés után, csurgalékelvezető rendszerrel ellátott vízzáró 
szilárd felületre hordják. A technológia komposztprizmákhoz hasonló, 1,5–2,0 méter 
magas, "végtelenített" vagy véges hosszúságú prizmákat alkalmazhat. A mikrobiológiai 
bontás hatékonyságának növelése érdekében a nedvességtartalmat, pH-t, hőmérsékletet, 
oxigén- és tápanyagellátást kontrollálják. A talaj lazítására lazító anyagokat (pl. faforgács) 
juttatnak a kezelendő talajtérfogathoz. A prizmák lehetnek kevert vagy statikus prizmák. A 
kevert prizmák általában kisebb magasságúak, ezek levegőztetését és a hőmérséklet 
stabilizálását áthalmozással (lapátolás, forgatás markológépekkel, stb.) oldják meg. A 
statikus prizmákba perforált csőrendszereket helyeznek a levegőztetés, az oldott tápanyag 
bejuttatás és a csurgalékvíz-elvezetés megoldására.  

 Ex situ bioventilláció 
A bioventilláció, vagyis a biológiai rendszer igényének megfelelő talajszellőztetés 

alkalmazható az ex situ kezelt talaj prizmáiban, kiterített talajrétegben vagy reaktorokban 
is, megfelelően elhelyezett levegőztető-rendszer segítségével, szívott vagy befúvatott 
levegő segítségével. 

 Háromfázisú talaj biológiai kezelése reaktorokban 
A kiemelt szennyezett talajt tartályokba vagy reaktorokba is tölthetik. Ilyen célra 

használaton kívüli mezőgazdasági (pl. silókat) vagy szennyvíztisztító berendezéseket, (pl. 
ülepítőket) szoktak használni. A talajt vagy forgatják, és a forgatással együtt végzik az 
adalékanyagok bejuttatását, vagy csőrendszerrel látják el a reaktorokba halmozott talajt, és 
azon keresztül szívják el a használt levegőt és juttatják be a friss levegőt és az oldott 
tápanyagokat. A talajjal töltött tartályokat oszlopreaktorként is működtethetjük, 
folyamatosan átszivárogtatott oldott anyagokkal, esetleg mosóvizekkel kezelve a 
talajtérfogatot. A reaktorokban történő biológiai kezelés nem csak aerob biodegradáción 
alapuló technológia lehet, de lehet anaerob biológiai degradáción alapuló is.  

 Iszapfázisú talaj biológiai kezelése reaktorokban  
A vízzel felszuszpendált szennyezett talajt keverő berendezéssel és aerob kezelés esetén 

levegőztetéssel ellátott reaktorokba viszik. A folyamatok vizes fázisban zajlanak, homogén 
rendszerben. A talaj másodlagos szerkezete szétesik, a mikroorganizmusok is a vizes 
szuszpenzióban dolgoznak, nem a talaj mikrokapillárisaiban.  
A levegőt az aerob folyamatokhoz vagy a vízben oldott oxigén vagy oxigént szolgáltató 
vízoldható anyagok biztosítják. A reaktor anoxikus körülmények között is működőképes, 
ilyenkor nitrát, Fe III, vagy szulfát biztosítja az alternatív légzéshez az elektronaceptort. A 
talajszuszpenzió sűrűsége tág határok között változtatható a szennyezőanyag és a 
mikrobiológiai aktivitás függvényében.  
Egyszerűen megoldható a tápanyagellátás, tápanyagpótlás, adalékanyagok bejuttatása vagy 
a mikoorganizmusokkal való beoltás. A biológiai bontás után a fázisokat szétválasztják, a 
kezelt talajt víztelenítik, a vizes fázist, ha szükséges tovább kezelik. 
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 Fitoremediáció  
A talaj- és vízszennyezettség csökkentésének új és ígéretes módja a fitoremediáció, 

mely növények felhasználásával csökkenti elfogadható mértékűre a vegyi anyagokkal 
szennyezett terület, környezeti elem vagy fázis környezeti kockázatát (Gáspár és Anton, 
2004). A fitoremediáció leggyakrabban alkalmazott megoldása a fitostabilizáció. Ilyenkor 
a szennyezett talaj széllel vagy vízzel történő transzportját akadályozzák meg a növények. 
Egy kevéssé ismert és elterjedt lehetőség a fitodegradáció, melynek során a növény maga, 
vagy gyökerének mikroflórája teljesen elbontja, mineralizálja, mobilizálja, vagy csökkent 
kockázatú anyaggá alakítja a biodegradálható vegyi anyagokat. A gyökérzóna 
mikroorganizmusaival együttműködésben végzett biodegradáció mind talajra, mind 
vizekre és üledékekre alkalmazható.  

 In situ bioventilláció 
Amennyiben nem kimondottan vízoldható a szennyezőanyagunk, akkor egyedül a 

szilárd talajfázisban folyó biodegradációra alapozunk, és csak annyi nedvességet juttatunk 
a talaj telített zónájába, amennyi az élethez szükséges. A talajmikroflórát friss levegő és 
kiegészítő tápanyagok biztosításával tartjuk aktív állapotban, a talajvizet legfeljebb azért 
szivattyúzzuk, hogy a talajvízszint-süllyesztésével megnöveljük a háromfázisú talajréteg 
vastagságát, vagyis a bioventillációval kezelhető talajtérfogatot  
A talaj ventillátoros átszellőztetésének a talaj hézagtérfogatában akkora oxigén 
koncentrációt kell csak biztosítania, mely a biofilmbe – a mikroorganizmusok élőhelyébe – 
diffúzióval történő oxigénbejutás hajtóerejeként működőképes. Egyes eljárások során 
atmoszférikus levegő befúvatásával biztosítják a talajban jelenlévő mikróbák folyamatos 
oxigénellátását. A talajban történő levegőáramlás jellegzetességeit figyelembe véve, a 
befúvásnál előnyösebb megoldás a levegő kiszívása. Az enyhe szívás kevésbé teszi tönkre 
a talaj másodlagos szerkezetét, mely a hézagtérfogatot stabilizálja.  
A BME-n kidolgozott in situ eljárás szerint a használt talajlevegőt csőrendszeren keresztül 
ventillátorral szívják ki, a friss levegőt pedig célszerűen elhelyezett cső- vagy 
árokrendszeren keresztül juttatják a talaj belsejébe. Ugyanezt a csőrendszert tápanyagok, 
adalékanyagok és mikroorganizmusok talajba juttatására is használják.  

 A talajvíz recirkulációja és ex situ kezelése 
Ennél az eljárásnál a talaj szilárd fázisának in situ kezelését ex situ talajvízkezeléssel és 

vízrecirkulációval kombinálják. A talajvíz telített zónában történő recirkulációja egy olyan 
töltött reaktort eredményez, melyben a talajvíz folytonos biológiai kezelése a talajon kötött 
mikroorganizmusok segítségével folyik, ugyanakkor a szennyezett szilárd fázishoz kötött 
szennyezőanyagok folyamatos kimosását a víz végzi. A talajban folyó biológiai kezelés a 
felszínen folyó vízkezeléssel kombinálódik: mindkettő lehet biológiai, de gyakori, hogy az 
ex situ vízkezelés fizikai-kémiai. 

 Az in situ talajkezelés általános sémája  
A következő összefoglaló ábrán (2.4. ábra) a talaj szilárd fázisának in situ biológiai 

kezelése mellett a talajlevegő és a talajvíz, tehát a mobilis talajfázisok összes mozgatási 
lehetősége látható, melyek tetszőleges kombinációban alkalmazhatóak a talaj és a 
szennyezőanyag tulajdonságainak valamint a talajmikroflóra aktivitásának függvényében. 
A vázlat olyan szennyezőanyag-elhelyezkedést mutat, amely mind a telített, mind a 
telítetlen zónát érinti, részben a háromfázisú, részben a kétfázisú talajban helyezkedik el. 
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2.4. ábra. In situ talajkezelési lehetőségeket bemutató magyarázó ábra (Gruiz, 1997) 

Ha teljes talajt kezelünk, akkor a talajvíz és a talajgáz kiszívására vagy recirkuláltására 
nincs szükség, tehát ezen az ábrán minden opcionális. Az in situ szilárd fázis kezeléséhez 
tartozhat csak talajlevegő kiszívás, felszíni kezeléssel, vagy anélkül; a felszíni levegő 
talajba juttatása történhet atmoszférikus nyomás mellett vagy túlnyomással, a telített 
zónába vagy a telítetlenbe. A talaj szilárd fázisának in situ kezeléséhez kapcsolódhat, ex 
situ vízkezelés a levegő kezelése mellett, vagy anélkül. A víz összegyűjtése 
drénrendszerrel vagy kutakkal történik, kiszívása általában szivattyúval. A kiszívott vizet a 
felszínen történt kezelés után visszajuttathatjuk a talajba. A visszajuttatás lehet intenzívebb 
mosás, esetleg időszakos mosás célú elárasztás, vagy történhet a felszínről vagy sekély 
árkokból történő beszivárogtatással a telítetlen zónába, annak nedvességtartalom-pótlására. 
A kezelt vizet közvetlenül a talajvízbe is visszajuttathatjuk, elsősorban a talajvízszint 
emelése és a depressziós kutak irányába történő áramlás provokálása céljából. 

2.6.4. A biológiai hozzáférhetőség problémája és növelési lehetőségei 
A biodegradációt limitáló tényező a talajban gyakran a szennyezőanyag biológiai 

hozzáférhetősége. A biológiai folyamatok a mikrofelületeken kialakult biofilmek, 
alapvetően vizes fázisában folynak, ahová a tápanyagok és az oxigén diffúzióval jut be. Az 
apoláros szerves szennyezőanyagok ezekbe a biofilmekbe igen korlátozottan jutnak be, 
mert nem vízoldhatóak, nem szolubilizálódnak és korlátozottan emulgeálódnak.  
A probléma fontosságát jelzi, hogy célzottan erre a témára is szerveződött Európában egy 
fórum. A már említett BARGE kutatócsoport egyik fő célja volt, az eddiginél reálisabb 
biológiai hozzáférhetőségi faktorok meghatározására alkalmas eljárások kidolgozása. 
A szennyezőanyag hozzáférhetősége a talajban függ:  

 a szennyezőanyag talaj szilárd fázisa és a talajnedvesség (biofilm) közötti 
megoszlási hányadosától,  

 a talaj kötöttségétől és szervesanyag-tartalmától,  
 a talaj szénhidrogénbontó mikroflórájának bontóképességétől és biotenzid termelő 

képességétől, 
 a talaj hőmérsékletétől és a redoxviszonyoktól.  

A hozzáférhetőség mesterséges növelése általában a friss és a nagyon régi 
szennyezőanyagok esetében szükséges. Utóbbiak esetében a talaj szerves mátrixához való 
erős kötődődés korlátozza a biológiai bontást. 
A talajban a szennyezőanyag biológiai hozzáférhetőségét meghatározó fizikai-kémiai-
biológiai feltételek állandóan változnak, és a technológus is befolyásolhatja azokat.  
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Ha többkomponensű szennyezőanyag biológiai hozzáférhetőségét vizsgáljuk a talajban, 
hullámzó görbét kapunk: a mikroflóra adaptálódása eredményeképpen biológiailag 
hozzáférhetővé vált anyaghányad átmeneti növekedést okoz a hozzáférhető mennyiségben, 
majd biodegradációját követően csökkenést. Ennek a frakciónak az elfogyása után 
következik egy másik, nehezebben hozzáférhető anyagcsoport szolubilizálása és 
biodegradációja. A biológiai hozzáférhetőség növelésére több megoldás is kínálkozik. 
Ezek közül a leggyakoribb eljárások a következők: 

 Talajszellőztetés 
Az illékony szennyezőanyagok egyenletes eloszlását eredményezi a talaj 
hézagtérfogatainak légterében, és így nagy felületen képesek érintkezni a 
talajaggregátumokon élő mikroorganizmusokkal. Ezzel az eljárással azonban 
esetenként még nagyobb lehet a kockázat, ha a lehetséges levegőszennyezés 
növekedését is számba vesszük. Éppen ezért a kiszívott gázt kezelni kell. 

 Talajmelegítés 
Néhány fok hőmérsékletemelés egyrészt aktiválhatja a mikroorganizmusokat, 
másrészt növeli az illékonyságot, az oldhatóságot, a deszorpció mértékét, ezzel 
növeli a szennyezőanyag eltávolíthatóságát vagy biológiai hozzáférhetőségét; 
megváltoztatja a szennyezőanyag eloszlását, azt egyenletesebbé teszi. A melegítés 
mind ex situ, mind in situ talajkezelés esetén alkalmazható; megoldható meleg 
levegő, gőz, forró víz beinjektálással vagy átszívással, esetleg elektródokkal, 
különböző frekvenciájú rezgésekkel történő felmelegítéssel. A hőmérsékletemelés 
tervezésekor okvetlenül meg kell vizsgálni a biodegradációt végző 
mikroorganizmusok hőmérséklet-optimumát. Sok talajban élő közösség nem 
kedveli a talajban szokásos 12–15 ºC fölötti hőmérsékletet, ilyenkor hiába növeljük 
meg a szennyezőanyag biológiai hozzáférhetőségét, ha közben inaktiváljuk a 
mikroflórát. 
Emiatt bizonyultak hatékonynak az időszakos felmelegítést alkalmazó in situ 
remediációs technológiák: hirtelen felmelegítéssel deszorbeáltatjuk a 
szennyezőanyag egy adagját, majd néhány napig hagyjuk a mikroflórát dolgozni, 
aztán megismételjük a mobilizáló hőkezelést.  

 Detergensek (tenzidek, felületaktív anyagok) adagolása 
A jól megválasztott detergensek, felületaktív anyagok alkalmazása növeli a mosás 
hatékonyágát. Sok publikáció jelent meg a szintetikus felületaktív anyagok 
hatékonyságáról a szennyezett talajok kezelésére (Cserháti és mtsai, 2002; Sobisch 
és mtsai, 2000; Tiehm, 1997). Ugyanakkor több szerző problémaként, és a 
széleskörű gyakorlati alkalmazásuk korlátjaként említi toxicitásukat, nehéz 
biodegradálhatóságukat (Cserháti és mtsai, 2002; Mulligan és mtsai, 2001). In situ 
alkalmazva környezeti kockázatuk nagy, alkalmazásuk kockázatfelmérés és 
mérlegelés kérdése. Természetes eredetű tenzidek alkalmazása inkább ajánlható. 

 Biotenzidek  
A biológiai hozzáférhetőség növelhető természetes úton, a már említett biotenzidek 
segítségével. A mikroorganizmusok által termelt természetes tenzidek számos 
esetben hatékonyan növelték a remediáció hatékonyságát kőolajszármazékokkal és 
policiklikus aromás szénhidrogénekkel szennyezett talajok esetén is (Mulligan és 
mtsai, 2001). A szintetikus felületaktív anyagokkal szemben a biotenzidek jobban 
biodegradálódnak, kevésbé toxikusak, általában olcsóbbak, és bizonyos környezeti 
paraméterek (pH, sókoncentráció, hőmérséklet) változásait jobban tűrik (Mulligan 
és mtsai, 2001).  
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 Polaritást növelő vagy micellaképzők anyagok, komplexképzők, hosszú szénláncú 
alkoholok (különösen PAH-ok deszorpciójára), molekuláris kapszulálószerek 
(ciklodextrin) segítségével (Müller-Markgraf, 1995). 

A biológiai hozzáférhetőséget növelő szerek közül a nem toxikus, biodegradálható 
ciklodextrinek alkalmazási lehetőségét, és optimális paramétereit vizsgáltam 
kutatómunkám során. 

 

2.7. Ciklodextrinek és alkalmazásaik 
A ciklodextrinek keményítőből fermentációval előállított ciklikus, nem redukáló 

oligoszacharidok. A ciklodextrinekről már 1891-ben de Villiers említést tett, majd 
1904-ben Franz Schardinger ciklikus oligoszacharidként írta le őket. Az izolált kristályos 
anyag szerkezetét csak a 30-as években derítették fel Freudenberg és munkatársai. Majd az 
intenzív kutatásokat követően az 50-es években fény derült a ciklodextrinek különleges 
sajátságaira, melyek széles körű felhasználási lehetőségeknek nyitottak és nyitnak utat.  
Ezek a ciklikus oligoszacharidok többnyire 6, 7 vagy 8 glükopiranóz egységből állnak; az 
alfa-ciklodextrin 6, a béta-ciklodextrin 7, és a gamma-ciklodextrin 8 glükopiranóz 
egységből épül fel (Szejtli, 1990). A béta-ciklodextrin szerkezetét és a három ciklodextrin 
molekuláris dimenziót a 2.5. ábra szemlélteti. 

2.5. ábra. Alfa-, béta- és gamma-ciklodextrin szerkezete és molekuláris méretei  

2.6.ábra. A ciklodextrin funkcionális 
szerkezeti sémája 

 
 
A gyűrű alakú molekulák felszínén 
helyezkednek el a hidroxil-csoportok, így 
ez a felület hidrofil sajátságú. A belső 
üregnek a "bélése" hidrogénatomokból és 
glikozidos oxigénhíd atomokból áll, ezért 
ez a felület gyengén apoláros (2.6. ábra). 
 
 

Ez az egyedülálló szerkezet és a fizikai-kémiai sajátságok teszik lehetővé azt, hogy ezek 
a molekulák más anyagok molekuláit magukba zárják, azaz „zárványkomplexet” 
képezzenek (Szejtli, 1996 a-b). Ez a jellegzetes amfifil karakter az olódóképesség növelő 
hatás szempontjából fontos felületaktív tulajdonságokat kölcsönöz a ciklodextrineknek. Ez 
a lényege az ún. molekuláris kapszulázásnak. A komplexet nem kovalens kötések, csupán 
fizikai erők tartják össze. A komplex kialakulásához hozzájárulhat többek között a van der 
Waals kölcsönhatás, dipol-dipol kölcsönhatás, hidrogénhidak a gazda és a vendégmolekula 
között, a vendégmolekula és a CD sztérikus illeszkedése.  
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Vizes közegben a ciklodextrin belsejében víz molekulák vannak, melyek, szívesen helyet 
cserélnek hozzájuk képest hidrofób tulajdonságú vendégmolekulákkal. Így energetikailag 
kedvezőbb állapot jön létre, mind a gazda-, mind a vendégmolekula számára (2.7. ábra). 

2.7. ábra. A zárványkomplex-képzés sematikus szemléltetése: a ciklodextrin hidrofób üregében 
elhelyezkedő vízmolekulákat kiszorítja a hidrofób vendégmolekula 

Vizes oldatban a komplex képződése és disszociációja dinamikus egyensúlyban van. A 
ciklodextrin komplexek viszonylag stabilak, vízoldhatóságuk a tiszta ciklodextrinekhez 
képest erősen lecsökken, ezért gyorsan kiválnak az oldatból kristályos formában.  
Egy, két vagy három ciklodextrin molekula, tartalmazhat egy vagy több bezárt 
vendégmolekulát. Ez a lényege a molekuláris, kapszulázásnak. Ugyanaz a vendégmolekula 
különböző stabilitású komplexet képezhet a különböző ciklodextrinekkel. Bár a bezárt 
molekula fizikai-kémiai sajátságai az üregben nagymértékben megváltoznak, ezek a 
komplexek könnyen disszociálnak már fiziológiai körülmények között is, és így a 
vendégmolekula ki tudja fejteni a kívánt hatását. 
A mikrokapszulálás, a ciklodextrin és a vendégmolekula kölcsönhatásának legfőbb 
következményei a következők lehetnek (Szejtli, 1990; Del Valle, 2004): 

 A vendégmolekula koncentrációja az oldott fázisban jelentősen megnövekszik, míg 
az oldott ciklodextrin koncentrációja általában csökken.  

 A komplexképzés következtében a korábban hidrofób tulajdonságú molekulák 
hidrofillé válnak.  

 A vendégmolekula reaktivitása megváltozik, legtöbbször csökken. 
 A bezárt molekula spektrális tulajdonságai is megváltoznak. 
 A vendégmolekula diffúziója, a szublimációja és az illékonysága csökken. 
 A vendégmolekulák hatékony védelmet kapnak mindenfajta reakció ellen, 

beleértve a mikroorganizmusok általi degradációt is, kivéve azokat, amelyekben a 
CD-hidroxilcsoportok szerepet játszhatnak.  

 A kapszulált molekula esetleges kellemetlen szagát és ízét, valamint színét lefedi. 
 Szilárd állapotban történő komplexképzésnél még a gáz halmazállapotú 

vendégmolekulákkal is kristályos port képez. 

A ciklodextrinekből különféle származékok állíthatók elő, glükóz-egységenkénti egy 
primer és két szekunder hidroxil-csoportjukat reagáltatva. A vízben jól oldódó 
ciklodextrin-származékok két fő csoportba sorolhatók: 

 a kémiailag módosított CD származékok, és  
 a természetes úton (enzimesen) módosított CD származékok. 

Az utóbbiak lényegében a pullalanáz enzim által termelt, az ún. ˝elágazó˝ 
ciklodextrinek.  

 

+

Vendég-
molekula

Zárvány-
komplex 

Gazda-
molekula 
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A nagy mennyiségben gyártott és ipari jelentőségű vízoldható ciklodextrin-származékok 
közül a legfontosabbak: a ß-ciklodextrin metilezett származékai, a 2-hidroxipropil ß- és γ-
CD-k, a szulfobutil ß-ciklodextrinek, a glükozil- és maltozil ß-ciklodextrinek, az acetilezett 
ß- és γ-CD-k és a szulfatált ciklodextrinek (Szente és Szejtli, 1999). Eddig több mint ezer 
ciklodextrin-származék előállítását közölték, ezek túlnyomó része kémiai módosítások 
eredménye. 
A származékok közül kiemelt jelentőségű a hidroxipropil-β-ciklodextrin (HPBCD) és a 
random metilezett β-ciklodextrin (RAMEB) a környezetvédelmi célú felhasználás 
szempontjából. A metil csoportok beépítése drasztikusan megnöveli a vízoldhatóságot. A 
metilezett származékok fontos képviselője a random metilezett β-ciklodextrin (RAMEB). 
A RAMEB gazdaságosan, állandó minőségben, elfogadható áron előállítható, és nagyon jó 
vízoldékonysággal rendelkezik (Szente és Szejtli, 1999). A RAMEB (tér)szerkezetét a 2.8. 
ábra mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. ábra. A random metilezett β-ciklodextrin (tér)szerkezete (RAMEB) 

Ma már a kémia tömegével gyártja a „gazda”molekulákat, amelyek komplexeket 
tudnak képezni a legkülönbözőbb “vendég”-ekkel. Ezek közül a ciklodextrinek kiemelt 
jelentőségűek több szempontból is: egyrészt alapanyaguk, a keményítő gyakorlatilag 
korlátlan mennyiségben hozzáférhető és olcsó; valamint gyártástechnológiájuk viszonylag 
egyszerű enzimes technológia, mellékterméke nincs. A CD-k nem toxikusak, biológiailag 
degradálódnak, a fő primer lebontási termékük a glükóz. 

A ciklodextrinek jelentősebb analitikai és ipari alkalmazásai 

A ciklodextrinek alkalmazása a kutatás irányából az 1970-es évek második felétől 
kezdve fokozatosan mozdult el a gyakorlati felhasználhatóság, a termékfejlesztés, az ipari 
hasznosíthatóság irányába. Ezek a gazda-vendég típusú komplexek ma már számos 
iparágban jelen vannak komoly piaci sikerekkel. 
A ciklodextrinek legtöbb ipari alkalmazása a komplexálással kapcsolatos. Az esetek egy 
részében a komplexálás csak átmeneti állapotot jelent, és csak a végeredmény lesz 
megfigyelhető (pl. keverékek szétválasztása). Sokszor a komplexeket többé-kevésbé tiszta 
formában izolálják, és mint kristályos anyagot alkalmazzák (pl. gyógyszerkomplexek). A 
ciklodextrinek és származékaik alkalmazását az analitikai kémia, a gyógyszer, élelmiszer, 
kozmetikai, a vegyipar és a mezőgazdaság számos területén már az 1990-es években is 
publikálták (Hashimoto, 1996; Szejtli, 1996 c; Szejtli, 1998; Szente és Szejtli, 1996).  

Az analitikai kémia területén a ciklodextrinek előnyös tulajdonságait az izomerek, 
funkciós csoportok, homológok, enantiomerek felismerésére és megkülönböztetésére 
használják fel. Kémiailag kötött formában illetve ligandumként kötve alkalmazzák őket, 
álló–, illetve mozgófázisokban. Eleinte leggyakrabban gázkromatográfiás állófázisokban, 
később a nagynyomású folyadékkromatográfiában és a kapilláris zónaelektroforézisben 
dominált használatuk.  
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Emellett több munkában tárgyalják alkalmazásukat a gélelektroforézis, az eletrokinetikus 
kromatográfia, a vékonyréteg kromatográfia, a mikrodialízis és az affinkromatográfia 
területén is. Jelenleg a királis elválasztások az egyik legfontosabb és legtöbb lehetőséget 
nyújtó része a CD-k és származékaik alkalmazásának az analitikai kémiában (Singh és 
mtsai, 2002). 

Egyik klasszikus alkalmazási terület a gyógyszeripar, ahol az oldékonyság és a 
felszívódás fokozására, a kellemetlen ízek lefedésére használatosak. A 
gyógyszerhatóanyagok nagy része vízben oldódik, ezáltal biológiai abszorpciójuk lassú, 
esetleg nem teljes. Sok közülük érzékeny az oxidácóval, termikus bomlással, fénnyel, 
ionokkal szemben. Ezekre a problémákra kínál megoldást a ciklodextrinek alkalmazása. A 
hozzáférhetőség növelése révén az alkalmazott hatóanyag mennyisége csökkenthető.  
A gyógyszerek nem kívánatos hatásait csökkenti mind az orális, rectális, orrnyálkahártyán, 
bőrön keresztül történő felvételnél. A génterápiában a nem vírus jellegű vektorok 
transzfekciós hatékonyságát az α– és ß–ciklodextrinek javítják (Singh és mtsai, 2002). 

A kozmetika ipar, a piperecikkek területén a CD-k alkalmazásának, a stabilizálásban, az 
illékonyság csökkentésében, a szabályozott (egyenletes) és hosszantartó aroma-, és 
illatanyag-leadásban van legfőbb szerepe. Segíti a folyékony alkotórészek konverzióját 
szilárd formává. A ciklodextrinek alkalmazásával javítható a termékek antimikrobiális 
hatása is (Del Valle, 2004). 

A mezőgazdaságban is alkalmaznak ciklodextrinnel komplexált vegyületeket: 
herbicideket, inszekticideket, fungicideket, feromonokat, rovarriasztókat, 
növekedésszabályozókat. Ezen a területen a ciklodextrineknek ugyanazt a hatását 
használják ki, mint a gyógyszerek esetében (Del Valle, 2004). 

A biokonverziós és fermentációs folyamatok gyakran gátoltak, korlátozottak egy 
szubsztrát vagy termék katalizátorra gyakorolt gátló toxikus hatása miatt. Egyre több 
konverziót írnak le ciklodextrinek alkalmazásával, minden esetben nagyobb hatásfokú és 
gyorsabb konverziót értek el. A ciklodextrinek kedvező tulajdonságaik révén képesek a 
szerves komponensek oldékonyságának növelésére, és a toxinok komplexbe vitelével a 
toxicitás csökkentésére is (Singh és mtsai, 2002). 

Az élelmiszeriparban a legtöbbször illékony íz-, illat-, szín- és aromaanyagok védelme, 
és megfelelő továbbítása a cél. A ciklodextrinek zárványkomplex-képzés által védik ezen 
anyagokat a hosszan tartó tárolás, a különböző élelmiszer feldolgozási folyamatok 
(fagyasztás, mikrohullámú kezelés, felolvasztás) során. Elterjedt a CD-k alkalmazása 
különböző tejipari termékekből (tej, vaj) és tojásból történő koleszterin-eltávolítási 
folyamatokban. Gyümölcs és zöldséglevekből az enzimes barnulást okozó fenolos 
komponensek eltávolítására használják őket (Singh és mtsai, 2002; Del Valle, 2004). 

Számos egyéb területen folyik a kutatás a ciklodextrinek alkalmazhatóságával 
kapcsolatban. Ezek közül is kiemelendő környezetvédelmi célú felhasználásuk lehetősége. 
 

2.8. Ciklodextrinek környezetvédelmi hasznosítása 
A ciklodextrinek csökkenő ára lehetővé teszi és elősegíti környezetvédelmi célú 

felhasználásukat. Így az utóbbi években folyamatosan nő azon publikációk száma, melyek 
a ciklodextrineknek a környezetvédelem különböző területein (levegő-, szennyvíz-, 
talajvíz- és talajtisztítás) történő alkalmazhatóságával foglalkoznak. Ez a tendencia 
valószínűleg a jövőben még növekedni fog és további újdonságok várhatók.  
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Ciklodextrinek alkalmazása a levegő- és szennyvíztisztításban 

A szennyvíztisztításban lehetséges alkalmazása már 1988-ban felmerült (Oláh és mtsai, 
1988). Laboratóriumi kísérletek során vizsgálták, hogyan befolyásolja a ß-ciklodextrin 
komplexképzése bizonyos peszticidek, ill. ezek bomlástermékeinek toxicitását 
eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerekben. A ciklodextrin koncentrációjának 
növekedésével a toxicitás csökkent. Adott ß-ciklodextrin koncentráció (60 mg/dm3) 
növelte az iszap aktivitását a kezeletlen kontrolléval szemben. 

Szente és munkatársai (1999) rámutattak a ciklodextrinek alkalmazási lehetőségére a 
radioaktív hulladékok kezelésében, a nukleáris erőművek által a levegőbe kibocsátott jód 
megkötésére. A ciklodextrinek komplexképzése jóddal lehetővé teszi szorbensként való 
felhasználásukat levegőszűrő rendszerekben. Laboratóriumi modellkísérletekben 
vizsgálták különböző ciklodextrin származékok jód-kötő kapacitását, a jód 
immobilizációját ciklodextrin oldatokban és ciklodextrin polimerekkel töltött oszlopokban. 
A vizsgált származékok közül az α-ciklodextrin származékokat találták a 
leghatékonyabbnak. Eredményeik alapján vegyi üzemek és a nukleáris erőművek által a 
levegőbe kibocsátott elemi és szerves jód megkötésére ciklodextrin oldatok vagy 
ciklodextrin polimer gélek hatékonyan alkalmazhatóak.  

Szennyezett talajok extrakciója vizes ciklodextrin oldatokkal 

A ciklodextrinek képesek a talajon adszorbeálódott szennyezőanyagok deszorpciájának 
elősegítésére. A Szejtli és Fenyvesi által kidolgozott és szabadalmaztatott eljárás 
(US005425881A (1994)) ciklodextrinek és származékaik 5, 10, 15 és 20 %-os vizes 
oldatait alkalmazza különböző szerves szennyezőanyagok (köztük policiklikus aromás 
szénhidrogének, pentaklór-fenol és DDT) extrakciójára talajból. Az extrakciós 
hatékonyság felülmúlta az alkalmazott szerves oldószerekét (etanol, heptán). Míg 
heptánnal például az antracén 74 %-át, ß-ciklodextrin polimer 20 %-os vizes oldatával 
84 %-át sikerült eltávolítani. Pirén esetén a heptán 53 %-os eltávolítási értékével szemben, 
a 20 %-os RAMEB-oldattal, ill. a 20 %-os γ-ciklodextrin polimerrel 87 % illetve 95 % 
pirént tudtak extrahálni a talajból. A nagyobb molekulájú PAH vegyületek (perilén) esetén 
rosszabb volt az extrakció hatásfoka (Fenyvesi és mtsai, 1996). 

Hawari és társai (1996) az RDX (hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine) robbanóanyag 
extrakcióját tanulmányozták talajból víz, 10 %-os nátrium-dodecilszulfát (SDS) oldat, 
nátrium-lignoszulfonát, valamint hidroxipropil-β-ciklodextrin és metil-ß-ciklodextrin 
alkalmazásával. A mesterségesen szennyezett talajból a legnagyobb mértékű visszanyerést 
(45 %) hidroxipropil-β-ciklodextrin (HPBCD) 0,1 %-os vizes oldatának alkalmazása 
eredményezte. A HPBCD növekvő koncentrációjának függvényében fokozatosan növekvő 
RDX-visszanyerést értek el: 10 %-os HPBCD vizes oldattal a robbanóanyag 87 %-át 
sikerült kivonni. 

Szintén HPBCD vizes oldatát alkalmazták Reid és társai policiklikus aromás 
szénhidrogénekkel (PAH-ok) szennyezett talajok extrakciójára (Reid és mtsai, 1998; Reid 
és mtsai, 2000). Laboratóriumban fenantrénnel, pirénnel és benz[a]pirénnel különböző 
koncentrációkban szennyezett talajokban kioldódási kísérletekben modellezték és 
optimalizálták a PAH-ok biológiai hozzáférhetőségét. A HPBCD koncentráció 
növekedésével a talajból extrahált fenantrén koncentrációja is nőtt. Tapasztalataik szerint a 
nagyobb szervesanyag-tartalmú talajokból kevésbé extrahálható ki a fenantrén, és a 
szennyezés korának előrehaladtával csökkent a kinyerés. A talajhoz kötött fenantrén 
mikroorganizmusok által lebontott – biológiailag hozzáférhető –mennyisége jó korrelációt 
mutatott a HPBCD-vel kivonható fenantrén koncentrációval. 
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A ciklodextrinek hatása a talaj fizikai tulajdonságaira 

A talajban lejátszódó folyamatok szempontjából meghatározóak lehetnek a talajok 
fizikai tulajdonságai. Jozefaciuk és társai (2001) vizsgálták a különböző koncentrációban 
alkalmazott RAMEB hatását a talaj agyagásványainak felületi– és pórusviszonyaira. 
RAMEB hatására megváltozott a talajokban előforduló agyagásványok fajlagos felülete, 
adszorpciós energiája, a pórusok méreteloszlása és geometriája.  
További kutatásaikban (Jozefaciuk és mtsai, 2003) a RAMEB hatását tanulmányozták a 
különféle talajok fizikai tulajdonságaira, az agyagtartalom szempontjából széles tartományt 
képviselő (3–49 %) talajokban. A könnyű mechanikai összetételű, laza szerkezetű talajok 
(homokos talajok) esetén nőtt a fajlagos felület a RAMEB adagolásával. Az agyagos 
talajoknál (agyagfrakció: 36–49 %) viszont a RAMEB hozzáadását követően csökkent a 
fajlagos felület (21–23 %-kal), ami azt jelzi, hogy a RAMEB kölcsönhatásba lépett a 
talajrészecskékkel; blokkolta a talaj agyagfrakciójának vízmegkötő kapacitását. A CD-
kezelés hatására a mezopórusok térfogata nagyrészt csökkent, és az agyagfrakció nagysága 
is kisebb lett a vizsgált talajokban. Az eredmények bizonyították, hogy a RAMEB a 
talajrészecskékkel – elsősorban az agyagásványokkal – kölcsönhatásba lépett, a talaj 
fizikai tulajdonságai nagymértékben megváltoztak hatására. Mindezeket figyelembe véve a 
talajtisztítási technológiák szempontjából, a ciklodextrin (CD) kezelés hatására előnyösen 
módosulhatnak a talajok felületének és pórusainak tulajdonságai. 

Fenyvesi és társai (2002 a) is azt tapasztalták, hogy a RAMEB kötődik a talaj 
agyagfrakciójához. A RAMEB-visszanyerés vizsgálata során a nagy szorpciós kapacitású 
agyagtalajban a visszanyerés hatásfoka sokkal alacsonyabb volt, mint a kisebb 
agyagfrakciót tartalmazó vályog- és homoktalajban.  

Ciklodextrinek biodegradációja 

Különböző ciklodextrin származékok biodegradációját vizsgálták Fenyvesi és 
munkatársai (2005) négy talajban, laboratóriumban és szabadföldön. A RAMEB 
mennyiségi analízisére az általuk kifejlesztett folyadékkromatográfiás módszert 
alkalmazták (Fenyvesi és mtsai, 2002 a). Eredményeik alapján a vizsgált ciklodexrinek 
mindegyike többé–kevésbé biodegradálható. Még a leginkább perzisztensnek mondható 
RAMEB is elbomlott a talajban kedvező körülmények között. Szennyezett talajon 
folytatott szabadföldi kísérletekben a RAMEB 60 %-a degradálódott 2 év alatt. A 
szennyezőanyag-eltávolítás és a csökkenő RAMEB-koncentráció értékei a talajban jó 
korreláltak egymással. Ezek az eredmények is alátámasztják, hogy a RAMEB jó adalék 
lehet a szennyezett talajok bioremediációjának intenzifikálására: hozzáférhetőség javító 
hatása kiváló, degradációjának sebessége és mértéke optimális a szennyezett talajban. 

Ciklodextrinek alkalmazása a talajremediáció területén 

A talajremediáció területén folytatott kutatások egyik része a tömény ciklodextrin 
oldattal végzett talajmosással foglalkozik. A másik irányzatban kis mennyiségű 
ciklodextrint – mint hozzáférhetőség javító adalékot – alkalmaznak a szerves 
szennyezőanyagok biodegradációjának gyorsítására. 

Talajmosási “sugar flush” technika ciklodextrinnel  

Amerikai kutatók vizsgálták a szerves szennyezőanyagok és nehézfémek ciklodextrin 
oldattal történő együttes eltávolításának lehetőségét szennyezett talajból (Brusseau és 
mtsai, 1997). Laboratóriumban fenantrénnel és kadmiummal mesterségesen szennyezett 
talajjal végzett talajmosási kísérleteikben hidroxipropil ß-ciklodextrint (HPBCD), valamint 
HPBCD és karboximetil ß-ciklodextrint (CMCD) elegyét alkalmazták.  
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A CMCD mind a kadmium, mind a fenantrén eltávolítást növelte a KNO3 oldattal történő 
mosáshoz viszonyítva. A CMCD-HPCD elegy alkalmazásával további szignifikáns 
növekedést értek el a kadmium és fenantrén eltávolításban. 

McCray és Brusseau (1998, 1999) által leírt talajmosási technikában, hidroxipropil ß-
ciklodextrint (HPBCD) alkalmaztak a talaj felületén adszorbeálódott szerves 
szennyezőanyagok eltávolítására. In situ talajmosást alkalmaztak komplex, 
többkomponensű, vízzel nem elegyedő folyadékfázissal szennyezett talaj víztartó 
rétegének remediációjára. Félüzemi méretben folytatott szabadföldi kísérlet során 
alkalmazták a ciklodextrint talajmosásra. Eredményeik bizonyították a ciklodextrin 
szolubilizáló szerepét a vizes fázisban tapasztalt koncentráció-növekedésben.  
A CD 10 %-os mosóoldatával 3–30-szoros oldékonyság növekedést tapasztaltak a 12 
kiválasztott komponens (alifás, aromás és klórozott szénhidrogének) esetében a 
ciklodextrin nélküli mosóoldathoz képest. A kevésbé hidrofób komponenseknél nagyobb 
eltávolítási hatásfokot értek el (McCray és Brusseau, 1998; McCray és Brusseau, 1999).  

Nyomjelző eljárással tesztelték a ciklodextrines talajmosási technika hatását az in situ 
biodegradációra. Az alkalmazott “sugar flush” technika nem gátolta a mikrobiális 
aktivitást, nem veszélyeztette a talajban élő mikróbaközösséget. A mikróbák aktivitására 
irányuló vizsgálatok eredményei egyértelműen mutatták az élő, aktív és aktiválható 
mikroorganizmus-közösségek jelenlétét a talajmosási technika alkalmazását követően 
(Alter és mtsai, 2003). 

Szakaszos reaktorban végzett kísérletekben triklór-etilén és teraklór-etilén 
szolubilizációját vizsgálták hidroxipropil ß-ciklodextrint (HPBCD) és metil-ß-ciklodextrin 
(MBCD) hatására. Töltött oszlopokban a vizes és a ciklodextrines talajmosási eljárást 
hasonlították össze. Mind a HPBCD, mind a MCBD lényegesen javította a triklór-etilén és 
teraklór-etilén szolubilizációját, és növelte az eltávolítási hatásfokot a talajmosás során. A 
MBCD nagyobb felületaktivitásának köszönhetően hatékonyabb volt, mint a HPBCD. 
Nemcsak oldotta a szerves szennyezőanyagokat, hanem micellák, cseppek formájában 
emulgeálta is a szerves fázist (Boving és mtsai, 1999). 

A ß-ciklodextrin (ß-CD) hatását tanulmányozták egy perzisztens herbicid a 2,4-diklór-
fenoxiecetsav (2,4-D) adszorpciójára és mobilizációjára talajban, töltött oszlop-reaktorban. 
A ß-CD vizes oldatával történő mosás az előzetesen a talajon adszorbeált 2,4-D teljes 
deszorpcióját (100 %) eredményezte, szemben a KNO3 oldatával elért 83 %-os 
hatásfokhoz képest. Kísérleteik során, az amerikai kutatók (Brusseau és mtsai, 1994) 
vizsgálataival ellentétben ß-CD molekulák talajhoz kötődését igazolták. 

Vizes ciklodextrin oldatból kisebb mennyiség szükséges, mint tiszta vízből a 
szénhidrogének eltávolítására talajból. Bár a RAMEB jobb hatásfokú, mint a HPBCD, 
mégis gyakran az utóbbit használják. A HPBCD mellett az szól, hogy nem adszorbeálódik 
a talajon (Boving és mtsai, 1999; Ko és mtsai, 1999; Sheremata és Hawari, 2000). 

Bioremediáció hatékonyságának növelése ciklodextrinekkel 

Már a ciklodextrin hatásának vizsgálatára irányuló első kísérleteink során fény derült a 
ciklodextrinek hozzáférhetőség javító képességére. Dízelolajjal, ásványolajjal és PAH-
okkal szennyezett talajokban vizsgáltuk a RAMEB hatását a szennyező szénhidrogének 
biodegradációjára, a mikrobiális aktivitásra, a növényi növekedésre. A szénhidrogének 
biodegradációja fokozódott, a szennyezőanyag-bontó mikroorganizmusok száma 
növekedett, ugyanakkor a szennyezőanyagok növényekre gyakorolt toxicitása csökkent a 
ciklodextrin hatására (Gruiz és mtsai, 1996). 
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A ciklodextrinek előnyös hatása poliklórozott bifenilekkel (PCB) szennyezett talajokon 
is megmutatkozott. A szennyezett területről származó, régi koros szennyeződést tartalmazó 
talajban elszaporodtak a szennyezőanyag bontására képes mikroorganizmusok. Ezekkel a 
talajokkal végzett laboratóriumi kísérletekben, iszap- és szilárd-fázisú talajban mind a ß-
ciklodextrin, mind a hidroxipropil-ß-ciklodextrin adagolásával jelentősen javult a PCB-vel 
szennyezett talajok bioremediációjának hatásfoka (Fava és mtsai, 1998). 

A random metilezett ß-ciklodextrinnel (RAMEB) intenzifikált, PCB-tartalmú régi 
szennyeződésű talaj bioremediációja is sikeres volt laboratóriumi kísérletekben (Fava és 
mtsai, 2002). Egy hulladéklerakó telepről származó szennyezett talajban vizsgálták a 
RAMEB adagolás hatását (0,5; 1,0 és 3 % (w/w)) a PCB biodegradációjára.  

A RAMEB nem mutatott toxicitást a talaj mikroflórájára, és mind az iszap fázisú, mind a 
szilárd fázisú talajban javította a PCB-k hozzáférhetőségét. A RAMEB hatására jelentősen 
nőtt a PCB-eltávolítás hatásfoka az alkalmazott koncentrációtól függően: 0,5 % RAMEB 
adagolásnál 3–10 %-kal, 3 % RAMEB alkalmazásakor 50 %-kal. 

Bardi és munkatársai (2000) alifás szénhidrogének (dodekán, tetrakozán) és PAH-ok 
(naftalin, antracén) ß-ciklodetrinnel segített in vitro biodegradációját vizsgálták. Kőolaj-
származékokkal szennyezett területről izoláltak szénhidrogénbontó mikroorganizmusokat, 
melyeket olyan minimál tápoldatban tenyésztettek, amely egyedüli szénforrásként a fent 
említett szénhidrogéneket tartalmazta. ß-ciklodextrin jelenlétében és anélkül vizsgálták a 
szénhidrogének degradációját és a mikrobiális aktivitást. Az 1 % koncentrációban 
alkalmazott ciklodextrin kedvező hatása mind az alifás, mind az aromás szénhidrogének 
degradációjában megmutatkozott, ugyanakkor hatása kifejezettebb volt a naftalin és az 
antracén biodegradációja esetén. 

Steffan és munkatársai (2001) a ß-ciklodextrin hatását tanulmányozták a dodekán 
degradációjára kőolajszármazékokkal szennyezett területről izolált, adatálódott 
mikroorganizmusokkal, különböző textúrájú talajokban. Valószínűsítették, hogy a 
mikrobiális metabolizmushoz szükséges oxigéndiffúzió volt az oka az agyagos talajban 
tapasztalt lassúbb biodegradációnak. Az 1 % (w/w) koncentrációban alkalmazott 
ß-ciklodextrin minden rendszerben növelte a biodegradáció hatásfokát. A dodekán 
biodegradációjához szükséges időt a CD a homoktalajban 41 %-kal, a homokos 
vályogtalajban 31 %-kal, az agyagtalajban 5 %-kal csökkentette. 

A ciklodextrin, mint adalékanyag a talajba juttatva nem veszélyezteti a környezetet. 
Nem toxikus, sőt a mikroflóra működésére kedvezően hat. Hosszabb-rövidebb idő alatt 
lebomlik a talajban: a nem szubsztituált ß-ciklodextrin pár nap alatt elbomlik, a HPBCD 
közepes sebességgel, a RAMEB lassan degradálódik, ez azt jelenti, hogy felezési ideje 
körülbelül 1 év, tehát a remediáció időtartamával azonos nagyságrendű (Fenyvesi és mtsai, 
2002 b).  
 

2.9. Helyzetfelmérés a nemzetközi kutatás-fejlesztés területén – a szakirodalom 
értékelése 

Hazánknak az Európai Unió irányelveihez való felzárkózása érdekében a 
környezetvédelem területén számos feladata van. Meg kell teremteni, illetve fejleszteni kell 
a régóta szennyezett területek és a keletkező hulladékok ártalmatlanításához a megfelelő 
eszköz- és háttérrendszert. Ez magában foglalja a szennyezett területekkel kapcsolatos 
kockázati alapon történő intézkedéseket, a kockázatfelmérést és a kockázat csökkentését a 
jogi háttér támogatásával. 
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A szennyezett területek remediációval történő kockázatcsökkentéséhez, társadalmi és 
gazdasági szempontból is előnyös, környezetbarát technológiákra lenne szükség. A 
kockázatkezelés fejlődésével, a jövőbeni használatokból eredő hasznok 
figyelembevételével, a természetes folyamatokon alapuló, azokkal összhangban 
működtetett bioremediációs eljárások versenyképes alternatívát jelenthetnek. Jelenleg a 
rendelkezésre álló biotechnológiák legtöbbje fejleszthető, egyrészt hatékonyságuk 
növelésével, másrészt kockázatuk csökkentésével. A hatékonyság növelésével, 
csökkenthető – a sok esetben a bioremediácó hátrányaként említett – időszükséglet is. A 
technológiatranszfer és a különféle technológiák célszerű összekapcsolása új és hatékony 
talajremediációs technológiákat eredményezhet. 
Számos előnyük ellenére, Magyarországon még mindig kevés szerep jut a talajban folyó, 
természetes szennyezőanyag-csökkentő folyamatokra alapozó biotechnológiai eljárásoknak 
(Gruiz, 2003 a; Csáki és mtsai; 2003). 

Sok publikáció kulcsfontosságú tényezőként említi a bioremediáció során, a korlátozó 
tényezőként fellépő biológiai hozzáférhetőség problémáját (Alexander, 1994; Müller-
Markgraf, 1995; Romantschuk és mtsai, 2000; Röling és Verseveld, 2002). Ugyanakkor 
több tanulmány látott napvilágot, mely a biológiai hozzáférhetőség javítását tűzte ki célul; 
legtöbb esetben felületaktív anyagok alkalmazásával (Cserháti és mtsai, 2002; 
Romantschuk és mtsai, 2000; Sobisch és mtsai, 2000; Tiehm, 1997). Ezek az 
adalékanyagok gyakran nem felelnek meg a „környezetbarát technológia” elvárásnak: az 
adalékok sok esetben toxikusnak bizonyultak, és in situ alkalmazásuk növelheti a 
környezeti kockázatot (Cserháti és mtsai, 2002; Mulligan és mtsai, 2001).  

Egy alternatív és egyben környezetbarát megoldás lehet a ciklodextrinek alkalmazása a 
hozzáférhetőség növelésére. A ciklodextrinek környezetvédelmi célú felhasználásának 
tanulmányozása most van terjedőben, szemben széleskörű alkalmazásukkal a gyógyszer-, 
kozmetika-, és élelmiszeripar területén (Del Valle, 2004; Hashimoto, 1996; Singh és mtsai, 
2002; Szejtli, 1996 c; Szejtli, 1998; Szente és Szejtli, 1996).  

A különböző ciklodextrinek talajvonatkozású környezetvédelmi felhasználási 
lehetőségeit elsősorban extrakciós eljárásokban, illetve talajmosási technikákban tesztelték 
(Boving és tsai, 1999; McCray és Brusseau, 1998; McCray és Brusseau, 1999; Morillo és 
mtsai, 2001; Reid és tsai, 1998; Reid és tsai, 2000). A talajmosási ún. ’Sugar flush’ 
technikák esetén, már félüzemi szabadföldi kísérletek is történtek a ciklodextrines 
technológia alkalmazására (McCray és Brusseau, 1998; McCray és Brusseau, 1999; Alter 
és mtsai, 2003).  

A ciklodextrinek lehetséges alkalmazásával a bioremediácó intenzifikálásában csak 
néhányan foglalkoznak. A szakirodalomban megjelent közlemények alapján ezek a 
vizsgálatok még kezdeti stádiumban vannak, a laboratóriumi tesztelés szintjén állnak 
(Bardi és mtsai, 2000; Fava és mtsai, 1998; Fava és Ciccotosto, 2002; Fava és mtsai, 2002; 
Steffan és mtsai, 2001).  

A ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációs technológia (CDT) kidolgozása és 
alkalmazása – a laboratóriumtól a szabadföldig – tehát újszerű megközelítés, és egy 
innovatív, hatékony, környezetbarát talajkezelési biotechnológiát eredményezhet a piacon. 

Mivel minden terület és minden szennyezettségi eset eltér egymástól a szennyezettség 
és a kockázat felmérését és a kockázatcsökkentési tervet minden esetben a terület 
ismeretében, területspecifikus formában kell elkészíteni. Korábbi tapasztalatokat 
természetesen fel lehet, és fel is kell használni, de a technológiaválasztási döntési 
sorozaton minden esetben végig kell menni.  
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A végső döntéshez szükség van a konkrét kiválasztott technológia vagy 
technológiaegyüttes technológiai paramétereinek helyszínspecifikus, kísérleti 
meghatározására is (Balba és mtsai, 1998).  
A laboratóriumi „előkísérletek” fontosságát hangsúlyozza Röling és Verseveld (2002) is, 
ugyanakkor felhívják a figyelmet a laboratóriumi kísérletek eredményeinek körültekintő, 
elővigyázatos értékelésére és felhasználására. 
Egy technológia kifejlesztése során az eljárás tudományos hátterének megteremtése, a 
megfelelő megalapozás és kidolgozás fokozatos méretnöveléssel érhető el (Korus, 2002). 
A kísérleti eredmények alapján választhatjuk meg a technológiai paramétereket, 
számíthatjuk ki a hatásfokot és az időigényt.  

A talajremediációs eljárások esetén különösen fontos a léptéknöveléses kísérleti 
megközelítés, hiszen a talajban lejátszódó folyamatok és az azokat befolyásoló 
beavatkozások (technológiák) modellezése csak nagy bizonytalansággal oldható meg. Nem 
véletlenül alakult ki a jó gyakorlatban a mikrokozmoszok, illetve a laboratóriumi és 
félüzemi technológiai kísérletek eredménye alapján történő tervezés. A talajmikrokozmosz 
teszttel, komplex ökológiai rendszerben jellemezhető a szennyezőanyagok környezetben 
való viselkedése, a biodegradáció folyamata és a degradációt befolyásoló paraméterek. A 
mikrokozmosz kísérletek előnyösen alkalmazhatóak talajtisztítási biotechnológiák 
modellezésére (Fernandez és mtsai, 2005; Gruiz és mtsai, 2001; Salminen és mtsai, 2002).  
A talajremediáció magyar gyakorlatában egyáltalán nem alkalmaznak mikrokozmosz 
vizsgálatokat vagy technológia-modellezést, amiből a talaj, a szennyezőanyag, a 
talajmikroflóra viselkedésére vonatkozó és a tervezéshez felhasználható információt 
kaphatnánk. 

Egy új, vagy újszerű talajremediációs (bio)technológia kifejlesztésének minden 
lépcsőjében – kezdve a szennyezett terület felmérésétől, majd a technológia-tervezéstől a 
laboratóriumi kísérleteken át az alkalmazásig – megfelelő metodikai hátérre van szükség. 
A szennyezett talaj összetett rendszeréről olyan komplex képhez kell jutunk, melyből 
választ kapunk a technológiatervezéskor feltett kérdésekre. Európai projektek (EUGRIS, 
NICOLE, TESTNET) foglalkoznak a talaj, mint környezeti elem monitoringjával, a 
remediációs technológiák követésére pedig egyre többen ajánlanak integrált – fizikai-
kémia, biológiai és ökotoxikológiai módszereket magába foglaló – metodikát (Gruiz és 
mtsai, 2001; Gruiz; 2003 b; Straalen, 2002). A gyakorlatban ez a három elemből felépülő 
komplex talajvizsgálati program még nem terjedt el. Általában a szennyezett talajok 
vizsgálata során a kémiai analitikai módszereket preferálják, ritkán biológiai módszereket 
is alkalmaznak a talajmikroflóra működésének, aktiválhatóságának vizsgálatára (Balba és 
mtsai, 1998; Hansen és mtsai, 2004; Jorgensen és mtsai, 2000; Margesin és mtsai, 2000). 
Újabban egyes kutatók és az igényesebb technológusok ökotoxikológiai módszerekkel 
egészítik ki a kémiai analitikai programot (Ahtiainen és mtsai, 2002; Frische, 2003; 
Haeseler és mtsai, 1999; Juvonen és mtsai, 2000; Phillips és mtsai, 2000). A három 
teszttípus összekapcsolása csak elvétve fordul elő a szakirodalomban (Gruiz, 2005). 

Az ökotoxikológiai tesztek helytelen alkalmazása is súlyos következményekkel járhat a 
szennyezett talaj esetében Gyakori koncepcióbeli hiba, hogy a tesztben modellezett 
szcenárió nem egyezik a kockázatot jelentő szcenárióval. Egyik ilyen típushiba, hogy a 
talaj, mint élőhely jellemzésére nem az eredeti környezeti mintát tesztelik, hanem 
különböző kivonatokat (víz, DMSO stb.) alkalmaznak. A kivonat készítésével azonban túl- 
vagy alábecsülhető a toxicitás, mivel elfedi a biológiai hozzáférhetőség okozta 
különbségeket (Gruiz és mtsai, 1998 a; Gruiz és mtsai, 2001). Az extrahálószer 
megválasztása is kritikus pont, hasonlóképpen a kivonatok készítésekor bekövetkező 
hígulás.  
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Talaj, mint élőhely tesztelésére a talaj élővilágának tagjait a természetes körülményeket 
megközelítő körülmények között kell tesztelni, például direkt kontakt biztosításával. Direkt 
kontakt talajtesztekre elsősorban állati, és ritka esetben növényi tesztorganizmusok 
alkalmazásával találtunk példát az irodalomban (Dorn és Salinitro, 2000; Fernández és 
mtsai, 2005; Phillips, 2000). A talajkivonatok teszteredményei a talajból történő 
szennyezőanyag kimosást/bemosódást jellemzik, vagyis a talaj, mint a talajvizet 
veszélyeztető szennyezőforrás-szcenáriót modellezik, megfelelő talaj-víz arány és 
érintkezési idő mellett.  

Jelenleg a talaj (és szilárd fázisú minták) vizsgálatára használatos, szabványosított 
eljárások a szilárd fázisú mintákból készített kivonatokra vonatkoznak. Nagyon kevés a 
talaj direkt tesztelésére vonatkozó standardizált eljárás, ezek elsősorban állati 
tesztorganizmusokkal kivitelezett módszerek. A direkt érintkeztetés szükségességét és 
fontosságát kutatási eredmények bizonyítják (Gruiz és mtsai, 2001; Gruiz, 2005; Molnár és 
mtsai, 2003). 

A környezetet ért káros hatások minél reálisabb jellemzése érdekében, a szennyezett 
talajok kockázatértékelését magalapozó ökotoxikológiai vizsgálatoknak a tápláléklánc 
különböző szintjeit reprezentáló tesztorganizmusokat kellene használnia. Ezzel szemben a 
publikációk nagy részében az ökotoxikológiai értékelés egy fajra, vagy egy trófikus szint 
szervezeteire gyakorolt hatás kimutatásával történik. Ezek közül is a legnépszerűbbek a 
különböző mikrobiális tesztek. (Ahtiainen és mtsai, 2002; Charrois és mtsai, 2001; 
Haeseler és mtsai, 1999). 

Fontos feladat tehát a szennyezett területek (talajok) környezeti kockázatfelmérésével 
kapcsolatban, szabványosított, nemzetközileg is elfogadott direkt kontakt ökotoxikológiai 
tesztek kidolgozása, hiszen az ökotoxikológiai módszerek eredményeiből származtatjuk a 
kockázatfelméréshez szükséges, ökoszisztémát nem károsító koncentráció értéket (PNEC). 

A szennyezett terület felmérésére, a technológia tervezésére, követésére alkalmazott 
komplex metodika mellett a technológia értékelésére is szükség van. A magyar 
gyakorlatban teljesen hiányzik, de külföldön is újszerű és ritka a technológia integrált 
monitoringja és komplex értékelése, amely magában foglalja anyagmérleg elkészítését és 
értékelését, az eljárás környezeti kockázatának követését és a végeredmény átfogó, 
integrált jellemzését, a technológia költség-hatékonyság vagy költség-haszon felmérését és 
SWOT analízisét. A talajremediációs technológiákat bemutató átfogó kiadványok általában 
nem említik a technológiák környezeti kockázatát, minimális információt nyújtanak a 
technológia és költségeiről, a költség-hatékonyság vagy költség-haszon felmérésről és a 
SWOT analízisről. Pedig a különböző megoldási alternatívák összehasonlításánál, a 
technológiaválasztás döntési mechanizmusában, mind a technológia környezeti kockázata, 
mind gazdasági értékelése fontos szerepet kell, hogy kapjon (Simpkin és mtsai, 1999) és a 
technológia befejeztével előálló állapot is csak ezekkel a módszerekkel jellemezhető. 

Felmérve tehát a hazai és a nemzetközi kutatás-fejlesztés területét a publikációk 
tükrében, tudomásunk szerint eddig egyetlen tanulmány sem foglalkozott ciklodextrinnel 
gyorsított bioremediációs technológia méretnövelésen alapuló kifejlesztésével, 
szénhidrogénekkel szennyezett talajok kezelésére. 

Újszerű megközelítés az ehhez kapcsolódó, felmérést, tervezést és értékelést támogató 
eszközrendszer (integrált módszeregyüttes, komplex technológia-értékelés) kidolgozása és 
alkalmazása is, amely így együtt – a mai európai kutatási irányzatokhoz illeszkedve – 
hozzájárulhat mai környezetvédelem eszköztárának bővítéséhez. 
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33..  AA  TTEECCHHNNOOLLÓÓGGIIAAFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  KKOOMMPPLLEEXX  MMEETTOODDIIKKÁÁJJAA  
 

Kutatómunkám fő célkitűzése egy innovatív költséghatékony technológia kidolgozása 
volt, amely egy környezetbarát adalékot, a random metilezett ß-ciklodextrint (RAMEB) 
alkalmaz a szerves szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének, biológiai 
bonthatóságának javítására. A RAMEB alkalmazása szénhidrogénekkel szennyezett talajok 
bioremediációjának intenzifikálására egy új eljárás, ezért a kutatás-fejlesztést több fázisra 
bontottuk. Fokozatos méretnövelés során vizsgáltuk a szerves szennyezőanyagok 
biodegradációját, a RAMEB és a különböző technológiai paraméterek hatását a talajban 
zajló folyamatokra, majd az eredmények értékelésével kiválasztottuk a remediáció 
hatékonyságának szempontjából optimális paramétereket a szabadföldi kísérletekhez. A 
technológián kívül a komplex fejlesztés kiterjed az integrált technológiamonitoring 
kidolgozására, az ezzel kapott eredmények interpretálására és a technológia komplex 
értékelésére, verifikálásra. 

Ebben a metodikai fejezetben a kísérleti munka egyes részleteit ismertetem és 
indokolom. A kísérletek léptéknöveléses koncepcióját, az ehhez tartozó berendezéseket és 
a kísérleti összeállításokat az alkalmazott talajok, a vizsgált szennyezőanyagok és 
ciklodextrin adalékok bemutatása utáni szakaszban röviden vázolom. 
Ezt követően ismertetem a technológia követésére alkalmazott integrált monitoring újszerű 
megoldásait. Majd a kísérletek tervezése fejezetben az egyes fázisokhoz tartozó kísérleti 
összeállítások és paraméterek részletes bemutatása után, megadom az adott szakaszban a 
kísérletek követésére és értékelésére alkalmazott módszeregyüttes kombinációt. 
A CDT összefoglaló jellemzésében kitérek az eljárás technológiai, gazdasági és környezeti 
értékelésének és SWOT analízisének szempontjaira. 

3.1. Szennyezőanyagok és ciklodextrinek 
A ciklodextrint alkalmazó bioremediációs technológia (CDT) kidolgozása során 

különböző szénhidrogének (dízelolaj, transzformátorolaj, pakura, illetve 
kőszénkátrányolaj) biodegradációját vizsgáltuk szennyezett talajokban. 
A technológia szabadföldi alkalmazására egy transzformátor-állomás transzformátorolajjal 
(TO40 A) szennyezett területén nyílt lehetőségünk. Már a CDT tervezésének, 
kidolgozásának kezdeti lépéseinél megtaláltuk a megfelelő modellterületet, így a kisméretű 
és a nagyméretű laboratóriumi technológiai kísérletekben a mesterséges szennyezéshez 
ugyanazt a transzformátorolajat, valamint összehasonlítás céljából dízelolajat 
alkalmaztunk. Ezek jellemzését, főbb fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaikat 
részletezem ebben a fejezetben.  
A vizsgálatokba bevont dízelolajjal és transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett 
talajok mellett, az egymásra épülő kísérletek fázisaiban transzformátorolajjal, pakurával és 
kőszénkátrányolajjal szennyezett területről származó talajokkal is dolgoztunk. A koros 
szennyeződést tartalmazó, szennyezett területekről származó talajokban a 
szennyezőanyagok tulajdonságai az idő folyamán már megváltoztak. Ezeknek a 
szennyezőanyagoknak (pakura, kőszénkátrányolaj) a rövid jellemzését az adott kísérleti 
fázisban tárgyalom. 

Dízelolaj 
A nyersolaj frakcionált desztillációja során keletkező gázolaj termékcsoport további 

finomításával állítják elő a dízelolajat. Fő komponensei paraffinok és gyűrűs vegyületek.  
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Mellékkomponensei heteroatomot (O, N, S) tartalmazó vegyületek (fenol, naftalinsav, 
szulfidok, tiol, tiofén). Adalékanyagként kopásgátló, antioxidáns, ülepedésgátló és 
fémpasszívátor vegyületeket alkalmaznak. 

A dízelolaj fizikai-kémiai tulajdonságai (Fabri, 1987; Hancsók, 1999):  

Oldószerei:  benzol, kloroform, dietil-éter 
Gőznyomás: 330–370 Hgmm (37,8 °C-on) 
Forráspont:  180–380 °C 
Olvadáspont:  < –20 °C 
Lobbanáspont:  40–65 °C 
Dinamikai viszkozitás:  2,64 Pas 
Sűrűség:  0,8-0,9 g/cm3 

A dízelolaj toxikológiai adatai (NIOSH RTECS adatbázis∗): 
Orális:  LD50 (patkány)  12 000–17 500 mg/kg  (akut toxicitás) 
Dermális:  LD50 (patkány)  > 5000 mg/kg (akut toxicitás) 
Ökotoxikológia (édesvízi halra Lepomis Macrochirus) 

LC50: (96 óra)  > 127 ppm 

Transzformátorolaj 
A transzformátorolaj villamosipari szigetelőolaj, melyet transzformátorokban, 

kondenzátorokban, kapcsolókban, földalatti elektromos vezetékek szigetelésében 
dielektrikumként alkalmaznak. Az alkalmazott TO40A transzformátorolaj, kiváló 
elektromos tulajdonságokkal rendelkezik.  
Az alapolaj, az önmagában is jó tulajdonságainak további javítására adalékokat tartalmaz 
(oxidációs inhibitor, fémpasszivátor, dermedéspont-csökkentő). Alacsony dielektromos 
veszteségi tényezője lehetővé teszi alkalmazását az e tulajdonságokkal szemben igényes 
transzformátoroknál. Az adalékolt transzformátorolaj alapja speciális összetételű és 
erőteljesen finomított, poliklórozott bifenileket (PCB) nem tartalmazó termék. 

Az alapolaj paraffinbázisú, kis aromástartalmú komponense az oxidációs stabilitásra és 
inhibitor érzékenységre, a nafténbázisú, nagyobb aromástartalmú komponense a 
gázstabilitásra hat kedvezően. Fő komponensei a paraffinok, cikloparaffinok, naftének. 
Mellék alkotói az aromás és a heteroatomot tartalmazó vegyületek. Adalékként régen PCB-
ket használtak, ma már benzotriazolt vagy ditercier-butil-parakrezolt alkalmaznak a 
hőszigetelő tulajdonság javítása érdekében. 

A TO 40A transzformátorolaj fizikai-kémiai tulajdonságai:  

Megjelenés, halmazállapot:  világos sárgás folyékony 
Állapotváltozás:   Folyáspont (MSZ ISO 3016): max. 39 °C 
Lobbanáspont:   (PM) (MSZ EN 22719): min. 135 °C 
Gőznyomás:    20 °C-on: elhanyagolható 
Sűrűség:    15 °C-on (MSZ 153/3): max. 0,89 g/cm3 
Oldhatóság vízben:   gyakorlatilag vízoldhatatlan 
Oktanol/víz megoszlási együttható: nincs adat 
Viszkozitás: (MSZ 153/3): 20 °C-on: max. 30 mm2/s  

                                                 
∗ NIOSH RTECS – National Institute for Occupational Safety and Health, The Registry of Toxic Effects of 
Chemical Substances (http://www.cdc.goc/niosh/rtecs/ 
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A TO 40A transzformátorolaj kémiai összetétele, adalékai (A Mol Rt. Termékelőállítás és 
Kereskedelem Divízió által kiadott adatok): 
Alapolaj karboneloszlás [%, m/m):  Adalékok [%, m/m): 

Aromás     9   2,6-di-t-butil-pkrezol:  0,5 
Nafténes   40   toluotriazol:   0,002 
Paraffinos    51    

A TO 40A transzformátorolaj policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) tartalma (A Bálint 
Analitika Kft. mérései alapján): 

Σ PAH =  58,7 ppm   Fluorén =  27,0 ppm 

A TO 40A transzformátorolaj toxikológiai adatai (MOL, Biztonsági adatlap 2006): 
Akut toxicitás: 

Orális (OECD 401): LD50 (patkány)  > 2000 mg/kg (komponensek alapján) 
Orális (OECD 401): LD50 (nyúl)  > 2000 mg/kg (komponensek alapján) 

Random metilezett β-ciklodextrin (RAMEB) (Wacker-Chemie GmbH, 2002-2004) 
Munkánk során a random metilezett ß- ciklodextrint alkalmaztunk. Ez a származék ipari 

jelentőségű és nagy mennyiségben gyártott, így könnyen hozzáférhető. Mellette szól 
továbbá, a többi származékhoz viszonyított alacsony ára, és jó vízoldékonysága. A 
laboratóriumban szilárd por formában használtuk, míg a szabadföldi kísérletekben a nagy 
kiszerelésben kapható, és így lényegesen olcsóbb 50 %-os oldatát alkalmaztuk. 

A laboratóriumi kísérletek során alkalmazott CAVASOL W7 M RAMEB: 
CAS-No.:    128446-36-6 
Szubsztitúciós fok (DS):  1,6–1,9 
Megjelenés, halmazállapot:  fehér, szagtalan, szilárd por 
Átlagos móltömeg:   ~1310 
Oldhatóság vízben:   > 150 g 100 ml vízben 25 °C-on 
Oldhatóság szerves oldószerekben: jól oldódik metanolban, etanolban, piridinben, 

dimetil-szulfoxidban, dimetil-formamidban 
Térfogatsűrűség:   ~ 0,2–0,3 g/ml 
Olvadáspont (tartomány):  165–172 °C 
Lobbanáspont:   187 °C 
Oktanol/víz megoszlási együttható: log Pow = –1,20 (24 °C-on) 
Hőbomlás:    ~250 °C-on 
Biodegradáció (OECD teszt): 9 % 28 nap alatt, nem könnyen biodegradálható 

A szabadföldi kísérletekhez használt CAVASOL W7 M TL 50 %-os vizes RAMEB-oldat: 
CAS-No.:    128446-36-6 
Szubsztitúciós fok (DS):  1,6–1,9 
Megjelenés, halmazállapot:  sárgás fehér, szagtalan folyadék 
Átlagos móltömeg:   ~1310 
Oldhatóság vízben:   teljesen elegyedik 
Sűrűség:    1,16 g/cm3 25 °C-on 
Forráspont:    ~100 °C 1013 hPa-on 
Gőznyomás:    ~23 hPa 20 °C-on 
Viszkozitás:    50–150 mPa*s 25 °C-on 
pH:     7–7,5 
Biodegradáció (OECD teszt): 9 % 28 nap alatt, nem könnyen biodegradálható 
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3.2. A kísérletekhez kiválasztott talajok és területek leírása, a szennyezettség 
jellemzése 

A kísérletekben szereplő szennyezetlen talajok 

A laboratóriumi kísérletek fázisaiban, a mesterséges szennyezéshez három különböző 
helyről származó talajt alkalmaztunk.  

A talajok származási helye: 

- Budai-hegység  - Nyírlúgos  - Kisújszállás 

Meghatároztuk az alapvető talajtulajdonságokat (pH, CaCO3 %, humusztartalom stb.), a 
fő talajfizikai jellemzőket (kötöttség, mechanikai összetétel, hidraulikus vezetőképesség) a 
tápanyag-ellátottságot (N-formák, felvehető növényi tápelemek). 
A kiválasztott talajok nagymértékben különböztek egymástól, mind mechanikai összetétel, 
mind humusztartalom és tápanyagellátottság, mind kémhatás szempontjából. (3.1. táblázat) 

3.1. táblázat. A laboratóriumi kísérletekhez felhasznált talajok fő jellemzői 

Mechanikai összetétel Talaj 
 

pHH2O pHKCl EC 
1:2,5 

Humusz
tartalom

Nitrogén
tartalom

Foszfor 
tartalom

Szén 
tartalom homok iszap agyag

   mS/cm % g/kg g/kg mg/kg % % % 
Nyírlugos 

Homoktalaj 
5,12 4,43 0,07 0,45 1,81 0,299 2650 87,12 9,60 3,28 

Budai-hg. 
Vályogtalaj 

7,30 7,12 1,38 4,18 2,10 0,462 26150 18,98 56,31 24,71 

Kisújszállás 
Agyagtalaj 

7,40 6,98 0,31 3,91 1,81 0,326 23010 4,33 46,80 48,87 

A szemcseösszetétel (textúra) szerint a talajokat textúracsoportokba (fizikai talajféleség-
kategóriákba) lehet besorolni. A legszélesebb körben ismert és elfogadott az USA Talajtani 
Szolgálata által kidolgozott textúraminősítés szerint a vizsgált talajok a következő 
csoportokba tartoznak: 

1) Kisújszállás – iszapos agyagtalaj  (továbbiakban agyagtalaj) 
2) Nyírlúgos – vályogos homoktalaj  (továbbiakban homoktalaj) 
3) Budai hegység – iszapos vályogtalaj (továbbiakban vályogtalaj) 

A mikrokozmosz kísérletekben alkalmazott, szennyezett területekről származó talajok 

A mikrokozmosz tesztekben szennyezett területekről származó talajokat is használtunk, 
olyanokat, ahol a talaj mikroflórája a koros szennyeződés miatt, már egyensúlyba 
kerülhetett, adaptálódni tudott a szennyezőanyaghoz.  

Pakurával szennyezett talaj 

Pakurával nagymértékben (13 000–100 000 mg/kg) szennyezett talaj a Budapesti XVIII. 
kerületi pakuratároló-telep szennyezett területéről, a tároló medencék, az un. pakuratavak 
környékéről származik. A terület számottevő részén antropogén feltöltés található, agyag-
kőzetliszt-homok dominanciával, illetve homokos kavics szintekkel. A pakura a kőolaj 
atmoszferikus desztillációjának a maradéka. Vákuum-desztillációval kenőolajpárlatokat 
nyernek belőle. Nagyobb részét fűtőolajként használják fel, de több fehérárut is gyártanak 
pakurából, különböző katalitikus eljárásokkal. 
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A pakura összetétele igen változatos, leginkább az eredeti ásványolaj összetételétől, és 
attól a folyamattól függ, mely során keletkezett. A kőolajok a lelőhelyüktől függően más és 
más összetételűek, jellegűek. Minden kőolaj tartalmaz kisebb nagyobb mennyiségben nem 
olajszerű, bitumenes jellegű, nagy molekulájú, magas forráspontú, nagy viszkozitású 
szénhidrogéneket. Ezek a kőolaj desztilláció során a maradékban dúsulnak fel.  

Irodalmi adatok hiányában a minták kémiai analízise és a kapott információk alapján a 
következőket állapíthatjuk meg. A pakura tároló medencék környéke régi, koros 
szennyeződésű, a területről vett mintáknak - a gázkromatogramok alapján - a szennyeződés 
kora ellenére van könnyű, azaz illékony, vízoldható és biodegradálható frakciója. Ez 
valószínűleg a hideg időben a pakura viszkozitásának csökkentésére alkalmazott oldószer a 
fűtőolaj hozzátétele miatt van. 
A szennyezett terület, koros, heterogén szennyeződést tartalmaz. A szennyezett talajok egy 
részét már elkezdték kezelni. Prizmákba rakták a különféle eredetű pakurás talajt és 
üledéket, homogenizálták és próbálták biológiailag kezelni. Az általunk vizsgált négy 
talajból, három (a kevésbé szennyezettek) ebből a prizmából származtak, míg a negyedik 
minta, a nagy szennyezettségű a pakurató üledékéből, ami még nem volt kezelve. 

Kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj 

A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj származási helye, a MÁV püspökladányi 
fatelítő üzemének területe. A fatelítő üzemben a szénhidrogén okozta talajszennyeződés 
elsősorban a fatelítő anyagok vasúti vagonból való lefejtése, átszivattyúzása, az olajtároló 
tartályok környékén való manipulálás révén, elsősorban a fatelítő üzem közvetlen 
környezetében, illetve a csepegtető, tároló vágányok területén észlelhető. 
A kőszénkátrányolaj barnás-fekete, a víznél nehezebb, olajszerű, kellemetlen szagú 
folyadék, amit a kőszén desztillációjával állítanak elő. Eltérő kémiai szerkezetű, változatos 
molekulatömegű, polaritású és eltérő kémiai viselkedésű nagymolekulájú, gyűrűs 
vegyületek keveréke. Összetétele függ a kiindulás kőszénkátrány összetételétől, de 
általánosan elmondható, hogy nagy százalékban tartalmaz PAH-okat, fenolokat és 
heterociklikus vegyületeket.  
A fenol, krezol izomerek és a pentaklórfenol alkotják a fő fenol komponenseket. A 
környezeti tényezőkkel szemben ellenállónak tartják, lebomlása az idővel azonban mégis 
bekövetkezik (Kennes és Lema, 1994). Hatása toxikus, tulajdonképpen emiatt alkalmazzák 
fa impregnálására, a fakártevő gombák és rovarok ellen.  

Kőszénkátrányolaj fizikai-kémiai tulajdonságai:  
Megjelenés, halmazállapot:  barnás-fekete folyadék 
Forrás(pont)-tartomány:  ~200–400 oC 
Lobbanáspont:   > 66 oC 
Gyulladás hőmérséklet:  5000 °C  
Sűrűség:    25 °C-on 1,00–1,17 g/cm3 
Oktanol/víz megoszlási együttható: log Kow = 1,0 
Viszkozitás: 40 °C-on 4–14 mm2/s  
Kőszénkátrányolaj – akut toxicitás (NIOSH RTECS adatbázis∗): 

Orális: LD50 (egér)  433 mg/kg (komponensek alapján) 
Orális: LD50 (patkány)  725 mg/kg (komponensek alapján) 

 

                                                 
∗ NIOSH RTECS – National Institute for Occupational Safety and Health, The Registry of Toxic Effects of 
Chemical Substances (http://www.cdc.goc/niosh/rtecs/ 
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Fúrások 
TPH konc. a talajvízben [µg/l] 

A tartalék 
transzformátor 

In situ bioremediáció a népligeti transzformátorállomás területén 

Ebben a fejezetben ismertetem az in situ szabadföldi technológia alkalmazásának 
helyszínét (területét), a szennyezett a talaj jellemzését.  

A szennyezett terület ismertetése 

A ciklodextrinnel intenzifikált komplex technológia szabadföldi demonstrációjára a 
népligeti transzformátor állomáson került sor, ahol a terület nagy részén akkor már folytak 
a talajvízkezelési munkálatok. A viszonylag nagy területen félreeső részproblémát 
választottunk ki az in situ bioremediáció demonstrálásának céljára. A szennyezőforrás az 
állomás északi sarkában, betongerendákra helyezett tartalék transzformátor volt. A 
transzformátort kb. 5 éve szerelték le eredeti helyéről és helyezték a jelenlegi helyszínre. A 
sérült transzformátorból folyamatosan szivárgott az olaj (TO 40A), amit időnként pótolni is 
szoktak, hogy a tartalék transzformátor használatra kész állapotban legyen.  

A 3.1. ábra mutatja transzformátorállomás egészét és az általunk kezelt részterületet a 
tartaléktranszformátorral.  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ábra. A Népligeti transzformátorállomás helyszínrajza: az in situ ciklodextrines technológia 
demonstrációja a tartaléktranszformátor alatti szennyezett talajtérfogatban zajlott. A terület 

szennyezett talajvízének kezelése párhuzamosan folyt. 
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A transzformátorállomás területének földtani felépítése 

Közvetlenül a felszín alatt 0,7–0,8 m vastagságú barna humuszos homok feltöltés 
található. Alatta szürkésbarna durva homok helyezkedik el 1,5–3 m vastagságban, mely a 
talajvíztartó felső részét alkotja. Ezután szürke kavicsos homok, homokos kavics 
következik 0,9–2,1 m vastagságban. A talajvíztartó feküjét sárgásbarna, kékesszürke agyag 
alkotja 3,8–5,8 m mélységben. A talajmechanikai vizsgálatok szerint a víztartó felső 
részének és a felette található durva homok szivárgási tényezője jellemzően 1–3*10-5 m/s 
értékű. A kavicsos homok, homokos kavicsé 5*10-5–1*10-4 m/s közötti értékűnek adódott. 
A talaj porozitása n = 0,29–0,44 közötti. 
A megfigyelő kutakban 2,4–2,7 m mélységben állt be a talajvíz nyugalmi szintje. A 
telephely teljes területén közel azonos szintben (+ 15 cm) áll a talajvíztükör. 
A kísérletre kijelölt szennyezett terület viszonylag kicsi, kb. 10 m2 felületű, szabadföldi 
kísérlet céljára ideális lenne, ha a transzformátor alatti talajhoz hozzá lehetne jutni 
mintavétel céljára.  
Mivel a trafó elmozdítása nem volt lehetséges, a talaj mélységi mintázása (furatokból vett 
magminta) nem volt lehetséges a remediáció során. A terület helyszínrajzát a 3.1. ábra 
mutatja. A talajvíz átlagos mélysége 2,6 m, tehát 2,6 x 10 = kb. 30 m3 (50 tonna) 
szennyezett talajra lehet számítani a telítetlen zónában. A szennyeződés elérte a talajvizet 
is, hiszen a vízminták adatai alapján valószínűsítették az elhagyott transzformátor alatti 
szennyezett foltot.  
A transzformátorolajjal szennyezett területre ekkor még a 33/2000 (III.17.) Korm. 
Rendelet2/1 sz. melléklete volt érvényes, ennek alapján a terület C2 érzékeny terület, 
amelyre a C2 beavatkozási határérték összes alifás szénhidrogénre (TPH) vonatkozóan 
volt a mérvadó. Mivel elzárt ipari területről van szó, ezeket az értékeket a terület egyedi 
kockázatfelmérése is alátámasztotta.  
Talaj, TPH: 3000 mg/kg Talajvíz, TPH: 1000 µg/l  (MSZ 21470-94: GC-FID) 
A 10/2000(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerint 
a B szennyezettségi határértékek a következők: 
Talaj, TPH: 100 mg/kg Talajvíz, TPH: 100 µg/dm3 

A terület szennyezettségének felmérése, a talaj jellemzése 

A transzformátort nem távolították el a helyszínről, a trafó alatti területről talajmintát 
csak a felszín közeli részekről tudtunk venni. A transzformátor melletti területről származó 
talajminták nem mutattak szennyezést. Ez arra utal, hogy mint általában pontforrásból 
eredő szennyeződés esetén, a szennyezőanyag a forrásból vertikálisan és horizontálisan 
terjedve jellegzetes körte alakú szennyezett foltot eredményez a talajban. A trafó alól 
származó, felszíni minta szennyezett talaját az integrált metodikával jellemeztük.  
A fizikai-kémiai vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a talaj homokos, mélyebb 
rétegeiben löszös homoktalaj. A talaj redoxviszonyai jellemzőek egy régi szennyeződésű 
talajra. A talajgáz oxigéntartalma 20 %-nál kisebb és a nitrátot már elhasználta a 
mikroflóra. Ez azt jelenti, hogy oxigént és tápanyagokat kell juttatnunk a talajba a 
mikroflóra megfelelő működéséhez. A transzformátor alatti területről vett talajminták és a 
talajvíz szénhidrogéntartalma jelentős, határérték feletti szennyeződésre utalt (3.2. 
táblázat).  

3.2. táblázat. A terület szennyezettsége a kísérlet indítása előtt 

A talaj 
extraktumtartalma 

A talaj extrahálható 
szénhidrogéntartalma 

A talajvíz 
szénhidrogéntartalma 

Az illékony frakció 

20 000–44 000 ppm 20 000–30 000 ppm 0,99 mg/dm3 detektálási határ alatt
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A biológiai vizsgálatok eredményei, – a talaj élősejtszáma (2*107 db aerob heterotróf sejt/g 
talaj), transzformátorolajat biodegradáló sejtek száma (3*104 db transzformátorolaj-bontó 
sejt/g talaj), a talaj aktiválhatósága és légzése – jól működő mikroflórára utalt, ezért a 
technológiát a természetesen jelenlévő mikroflóra működésére alapozva terveztük meg.  
A transzformátorolajjal hosszú idő óta szennyezett (3–4 év) talaj esetében olyan 
biotechnológia alkalmazása látszott célszerűnek, amely kihasználja a talajban élő és 
aktiválható természetes mikroorganizmus-közösség (cell factory) aktivitását. A toxicitási 
teszteket három trófikus szint élőlényeivel végeztük (3.3. táblázat). 

3.3. táblázat. A szennyezett talaj toxicitása és jellemzése  

Tesztorganizmusok és végpontok Mintavétel helye a felszíntől 
 10–30 cm 80–90 cm 
Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlás 
ED50 [mg] 

22 
toxikus 

18 
nagyon toxikus 

Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlás 
∑Cu20 [mg Cu/kg talaj] 

320 
toxikus 

450 
nagyon toxikus 

Sinapis alba gyökérnövekedés-gátlás 
ED50 [g] 

4 
enyhén toxikus 

2 
toxikus 

Folsomia candida mortalitás 
LD50 [g] 

12 
toxikus 

5 
toxikus 

A talaj a mélyebb rétegekben toxikusabb volt, alátámasztva feltételezésünket, hogy a 
szennyezőanyag eloszlása cseppformájú. A feltáró furatból vett vízmintában úszó 
szénhidrogént nem találtunk.  
 

3.3. Léptéknövelési koncepció remediációs technológia megalapozásához 
Kutatás-fejlesztési munkánkat több fázisra bontva fokozatos méretnövelés során 

vizsgáltuk a szerves szennyezőanyagok biodegradációját, a RAMEB és a különböző 
technológiai paraméterek hatását a talajban zajló folyamatokra, majd az eredmények 
értékelésével kiválasztottuk a remediáció hatékonyságának szempontjából optimális 
paramétereket a szabadföldi kísérletekhez. Ebben a részben táblázatosan összefoglalom a 
kísérletek léptéknöveléses koncepcióját, az ehhez tartozó berendezéseket és az egyes 
fázisok céljait. Az integrált módszeregyüttes általános leírását követő kísérletek tervezése 
fejezetben, pedig részletesen bemutatom az egyes léptéknöveléses biodegradációs és 
technológiai kísérletekhez tartozó kísérleti összeállításokat és paramétereket. 

A léptéknövelési koncepció első fázisában a szerves szennyezőanyagok 
biodegradációját vizsgáltuk, mesterségesen szennyezett talajokban, nagyszámú, kisléptékű 
mikrokozmosz tesztben (biodegradációs kísérletek). A mikrokozmosz teszteket az 
különbözteti meg a mikrokozmosz kísérletektől, hogy a teszt időtartama alatt nem 
avatkozunk bele a folyamatokba, nincs közben mintavételezés. A teszt indításánál és a 
végén mért a paraméterek összehasonlításával jellemezzük a rendszert. 
Statikus tartályreaktorban háromfázisú talajjal és iszapfázisú talajjal, aerob körülmények 
között tanulmányoztuk mind a könnyebben degradálható (dízelolaj), mind nehezen 
bontható transzformátorolaj biodegradációját.  

A léptéknövelési koncepció második fázisában, mikrokozmosz kísérletek során 
vizsgáltuk különféle technológiai paraméterek hatását a biodegradációra, talajlégzés 
mérése alapján. Kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediálhatóságának 
tanulmányozására iszapfázisú biodegradációt, és bioventillációt modelleztünk a 
laboratóriumi méretben.  
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Ebben a fázisban tartályreaktort és levegőztethető töltött oszlopreaktort alkalmaztunk 
háromfázisú talajjal, valamint kevertetett tartályreaktort iszapfázisú talajjal; az előző 
fázishoz képest nagyobb méretben, nem statikus rendszerben (volt kevertetés és 
homogenizálás). A többszöri mintavételezést követő analízis eredményeiből kaptunk 
információt a talajmikrokozmoszban zajló folyamatokról. 

Szintén a léptéknövelés második fázisában, technológiai mikrokozmosz kísérletekben 
tanulmányoztuk a RAMEB és a technológiai paraméterek hatását a szénhidrogének 
biodegradációjára. Az alkalmazott reaktortípusok és talajfázisok a következők voltak: 
tartályreaktor háromfázisú talajjal, és kevertetett tartályreaktor iszapfázisú talajjal. Az 
időbeni változásokat többszöri mintavételezéssel követve, vizsgáltuk az alkalmazott 
RAMEB-koncentráció és a talajtulajdonságok hatását a szennyezőanyagok 
biodegradációjára, dízelolajjal és transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett 
talajokban; valamint pakurával szennyezett területről származó talajokban. 

A méretnövelés következő szakaszát, a nagylabor méretű technológiai kísérletek 
jelentették. A nagylabor kísérletek célja egyrészt a RAMEB hozzáférhetőség javító 
hatásának bizonyítása volt nagyobb méretben, és a tápanyagellátottság biodegradációt 
befolyásoló hatásának igazolása. Teszteltük, hogy a talaj biológiai állapotát jellemző 
módszerek mennyire alkalmasak a talajban zajló folyamatok követésére és leírására. 
Transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett talajokban, 60 liter térfogatú 
tartályreaktorokban (háromfázisú talajjal), vizsgáltuk az alkalmazott RAMEB és a 
tápanyagadagolás hatását a transzformátorolaj biodegradációjára, folyamatosan követett 10 
hónap időtartamú kísérletben. 

A laboratóriumi kísérletek méretnövelési lépései során tudományosan megalapozott 
ciklodextrines technológia demonstrálására és verifikálására szabadföldi kísérletben, a 
népligeti transzformátorállomás szennyezett területén került sor. A terület felmérésének és 
az előkísérletek eredményeinek birtokában egy technológia-együttest választottunk a 
szennyezett terület kezelésére. Az in situ ciklodextrinnel intenzifikált bioremediáció (CDT) 
elemi a következők voltak: a telítetlen zóna in situ kezelése bioventillációval, a 
biodegradáció intenzifikálása adalékokkal; a kiszivattyúzott talajvíz ex situ fizikai kémiai 
kezelése és a telítetlen zóna nedvesítése és enyhe in situ mosása a felszínen kezelt vízzel.  
A 3.2. ábra sematikusan mutatja a léptéknövelési koncepciót. 

 
3.2. ábra. A léptéknövelési koncepció sematikus ábrája 

 

Transzformátor

Talajvíz

Transzformátorolaj
szennyeződés

Levegő Víz Levegő  beszívás

Talaj

Transzformátor

Talajvíz

Transzformátorolaj
szennyeződés

Levegő Víz Levegő  beszívás

Talaj

30 m3 , 50 t szennyezett talaj

Szabadföldi alkalmazás
In situ ciklodextrines biotechnológia – CDT

47  hét
Nagylabor méretű 

technológiai 
kísérletek

42  hétTechnológiai 
kísérletek 

mikrokozmoszban
4–10  hét

Biodegradációs 
kísérletek

Mikrokozmosz tesztek
1–3  hét

40 kg

250 g – 500 g

50 g – 250 g
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A 3.4. táblázat összefoglalja a méretnövelés szakaszait és elemeit kutatás-fejlesztési 
munkánk során. 

3.4. táblázat. Léptéknövelési koncepció a CDT megalapozásához 

 Léptéknövelési koncepció 
 Biodegradációs 

kísérletek 
mikrokozmosz 

tesztek 

Technológiai 
kísérletek 

mikrokozmoszban 

Nagylabor 
méretű 

technológiai 
kísérletek 

Szabadföldi alkalmazás
CDT 

Mérete 
Talajmennyiség 
Reaktortérfogat 

 
50 – 250 g 

100 cm3–1100 cm3 

 
250 – 500 g 

500 cm3–1100 cm3 

 
40 kg 
60 l 

 
50 t 

30 m3talajtérfogat 
Időtartama 1 – 3 hét 4 – 10 hét 42 hét (10 hónap) 47 hét 

Talaj-mintavételezés 
0, 24 és 47. hét 

 
Minta-

vételezés 

 
nincs 

 
kéthetente 

 

Első hónapig 
hetente, majd 

havonta 
 

Talajvíz és talajgáz 
analízis folyamatos 

Reaktor-
típusok 

Szakaszos 
Statikus 

 
Tartályreaktor 
(Talaj és iszap) 

Szakaszos 
-Tartályreaktor (talaj)

- Levegőztethető 
töltött oszlopreaktor 

- Kevertetett 
tartályreaktor (iszap) 

Szakaszos 
 

Tartályreaktor  
(talaj) 

In situ ”kvázireaktor” 
Bioventillációval és 

talajvíz kiszivattyúzással 
és felszíni kezeléssel 

Talajfázisok Talaj1 és iszap2 Talaj1 és iszap2 Talaj1 Talaj1 
 

Szennyező-
anyagok 

Dízelolaj 
Transzformátorolaj 

 

Dízelolaj (nyersolaj) 
Transzformátorolaj 

Pakura* 
Kőszénkátrányolaj* 

 
Transzformátorolaj 

 
Transzformátorolaj 

Talajok 
 

Szennyezések 

Vályogtalaj 
Mesterséges (friss) 

szennyezés 

- Vályog-, homok- és 
agyagtal. mesterséges 

szennyezés 
- Pakuratavak és 

fatelítő üzem 
szennyezett 
területéről*  

Vályogtalaj 
Mesterséges 
szennyezés 

Transzformátor-állomás 
szennyezett talaja  

 
Szennyezés kora:~ 5 év 

Adalékok nincs RAMEB, tápsó, 
oltóanyag 

RAMEB, tápsó RAMEB, műtrágya 

Kísérlet 
célja 

 
Biodegradáció 

vizsgálata 

Biodegradáció + 
RAMEB +  

fiz. talajféleségek + 
oltóanyag hatásának 

vizsgálata 

Biodegradáció  + 
RAMEB + 

tápanyagadagolás 
hatásának 
vizsgálata 

A kifejlesztett CDT 
demonstrálása és 

verifikálása 

Kísérlet 
követése és 
értékelése 

 
K + B 

 
K + B + Ö 

 
K + B + Ö 

Talaj: K + B + Ö 
Talajvíz: K (EPH) 

Talajgáz: K+B (CO2, O2)

K: kémiai analízis B: biológiai jellemzés Ö: ökotoxikológiai tesztek 
Talaj1 – a talaj, mint talajfázis alatt, jelen esetben a háromfázisú talaj kezelését értjük 
Iszap2 – az iszapfázis, vagy iszap a 45–50 % nedvességtartalmú zagyot jelenti 
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3.4. Kísérletek követése és értékelése integrált fizikai-kémiai-biológiai-ökotoxikológiai 
módszeregyüttessel 

A talajba került szennyező vegyi anyagok ökoszisztémára gyakorolt hatására a kémiai 
vizsgálati eredményekből nehezen következtethetünk, az egyes komponensek analitikai 
mérésével a káros hatások mértéke nem jellemezhető. Ugyanakkor a biológiai és 
ökotoxikológiai vizsgálatok figyelembe veszik több szennyezőanyag között fellépő, 
valamint a mátrix és a szennyezőanyag közötti kölcsönhatásokat, a szennyező vegyi anyag 
és bomlástermékeinek toxikus hatását, a biológiai hozzáférhetőségét. Egy komplex, 
többoldalú módszercsomag segítséget nyújt a szennyezett talajban végbemenő folyamatok 
megismeréséhez, és információkat kapunk a technológiaválasztással és tervezéssel 
kapcsolatos döntésekhez. 
 

3.4.1. Integrált módszeregyüttes a szennyezett talaj kockázaton alapuló jellemzésére 
A ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációs technológia kidolgozásának minden 

fázisában, a tervezéstől az alkalmazásig, integrált módszeregyüttest alkalmaztunk a 
szennyezőanyag és a szennyezett talaj vizsgálatára. Az integrált módszeregyüttes adatokat 
szolgáltat a talaj belsejében lejátszódó folyamatokról és finomabb részletekről. Előnye, 
hogy a fizikai-kémiai vizsgálatok mellett elvégzett biológiai és ökotoxikológiai tesztek 
együttes értékelése alapján információt kapunk a szennyezőanyag hozzáférhetőségének, 
mobilitásának alakulásáról és az ebből következő biodegradálhatóság- és toxicitás-
változásokról, valamint azokról a kölcsönhatásokról, amelyek a szennyezőanyag és a 
talajmátrix, valamint a talajmikroflóra között megnyilvánulnak.  

A fizikai-kémiai módszerek a talaj és a szennyezőanyag jellemzését szolgálják. A biológiai 
vizsgálatok mind a talaj állapotfelmérésében, mind pedig a bioremediáció követésében, 
monitoringjában fontos szerepet töltenek be. Az ökotoxikológiai módszerek a 
szennyezőanyagok valódi, aktuális hatását mérik. 
A módszeregyüttes alkalmazásával a biológiai folyamatok felgyorsulása és a 
hozzáférhetőség növekedése miatt létrejövő változások – a szennyezőanyag 
mobilizálódása, vagy összetételének megváltozása, esetleg toxikus metabolitok 
megjelenése – ismeretében az alkalmazott technológia környezeti kockázata, főleg in situ 
technológia esetében a minimumra csökkenthető, illetve megelőzhető lehet. 
A bioremediációs technológia kidolgozásához vezető különböző kísérleti fázisokban, a 
szennyezett talajok vizsgálatára és jellemzésére a következőkben felsorolt módszerek 
alkalmazására került sor. Természetesen ezeket az eljárásokat, teszteket flexibilisen, a 
céltól függő kombinációkban használtuk a különböző szakaszokban. A kísérletek tervezése 
című fejezetben mindegyik munkafázishoz megadtam az adott kísérlet követésére és 
értékelésére alkalmazott módszercsomag eljárásait. A módszerek részletes leírását az 8.1. 
Melléklet tartalmazza. 

Fizikai-kémiai módszerek a talaj jellemzésére 

Meghatároztuk a talajok fizikai-kémiai jellemzőit (pH és redoxviszonyok, kötöttség, 
mechanikai összetétel, CaCO3, sótartalom, vezetőképesség), és növények számára 
hozzáférhető tápanyag- és elemtartalmát (humusz, P2O5, K2O, (NO3+NO2)-N, NH4-N, 
SO4-S, Na, Ca, Mg, Mo, As, Zn, Cu, Mn, Fe, B, Al, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb). 
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Kémiai módszerek a szennyezőanyagok vizsgálatára 

Az olajszennyezések vizsgálatánál az ismert és használt mintaelőkészítési eljárások 
közül az ultrahanggal segített oldószeres extrakciós eljárás az egyik leggyakrabban 
alkalmazott módszer, kis beruházási költsége és gyorsasága miatt. A szennyezett talaj 
szénhidrogén-tartalmának meghatározására a környezeti analitikában a gázkromatográfia 
és az infravörös (IR) spektrometriás módszerek a legelterjedtebbek (Fekete és Ritz, 2003). 
A szennyezőanyagok mennyiségi és minőségi vizsgálatára a talajban és a talajvízben, 
valamint a RAMEB mérésére a talajban a következő módszereket alkalmaztuk: 
 Talajminták extrakciója: ultrahangos dezintegrátorban hexán-aceton (2:1) arányú 

elegyével, az extraktum tartalom meghatározása gravimetriásan 
 A talaj oldószeres kivonataiból az összes extrahálható szénhidrogén-tartalom 

meghatározása gázkromatográfiával, GC-FID alkalmazásával 
 A talaj széntetrakloridos kivonataiból az összes extrahálható szénhidrogén-tartalom 

meghatározása Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával (FT-IR) 
 PAH-ok meghatározása gázkromatográfiával, GC-MS módszerrel 
 A talaj híg sósavas kivonatából ciklodextrin (RAMEB) meghatározása HPLC-vel 

(Fenyvesi és mtsai, 2002 a) 
 Az in situ bioremediáció során a kiszivattyúzott talajvíz n-pentános extraktumából az 

extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározása gázkromatográfiával. 

Biológiai módszerek a talajmikroflóra és a talajaktivitás jellemzésére 

A talaj biológiai állapotának vizsgálatára mind a benne élő mikroorganizmusokat, mind 
pedig ezen mikroorganizmusok működését jelző enzimeket mérhetjük. 

Mind a biológiai aktivitások abszolút értékét, mind az aktivitások időbeni változásait és 
relatív csökkenését használhatjuk a talaj állapotának jellemzésére.  

 Aerob heterotróf sejtek számának meghatározása telepszámlálásos eljárással 
 Szénhidrogént bontó sejtek számának meghatározása határhígításos eljárással 
 Talajlégzés mérése a CO2-termelés és az O2-fogyasztás alapján. 

Ökotoxikológiai módszerek a szennyezett talaj káros hatásának jellemzésére 

Az ökotoxikológiai módszerekkel a szennyezett talaj toxikus hatásait vizsgáltuk 
bakteriális, növényi és állati tesztorganizmusok alkalmazásával.  

A kísérletsorozatban alkalmazott tesztorganizmusok és végpontok az alábbiak voltak: 
 Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlás 
 Azotobacter agile dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás 
 Pseudomonas fluorescens dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás 
 Sinapis alba csírázásgátlás, valamint gyökér- és szárnövekedés gátlás 
 Folsomia candida mortalitás. 

Az egyes léptéknövelési lépésekben alkalmazott módszercsomagokat az adott kísérlet 
leírása után adom meg, hiszen a módszerek kombinációja méretfüggő.  

3.4.2. Az eredmények értékelése statisztikai módszerekkel 

Az ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeinek értékelése 

Az ökotoxikológiai módszerek mérési végpontjából (biolumineszcencia-csökkenés, 
dehidrogenáz enzimaktivitás, gyökér–, ill. szárnövekedés, elpusztult állatok száma) 
statisztikai módszerrel határoztuk meg a vizsgálati végpontokat.  
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A szennyezőanyag és a szennyezett talaj hatásának jellemzéséhez, akut toxicitás (rövid 
idejű kitettség) mérésével az alábbi vizsgálati végpontokat határoztuk meg, és adtuk meg 
végeredményként: EC20/EC50, ED20/ED50 és LD20/LD50. 

 EC20/EC50– Hatásos koncentráció (Effect Concentration), mely a mérési vagy 
vizsgálati végpont 20, 50 %-os csökkenését okozza. 

 ED20/ED50 – Hatásos dózis (Effect Dose), mely a mérési vagy vizsgálati végpont 
20, 50 %-os csökkenését okozza. 

 LD20/LD50 – Letális dózis (Lethal Dose), mely a tesztorganizmus 20, 50 %-ának 
pusztulását okozza. 

A toxikus végpontok meghatározását a dózis–válasz és koncentráció–válasz összefüggés 
vizsgálata alapján végeztük. Esetünkben a szennyezett környezeti elem (talaj) hatásának a 
vizsgálata volt a cél. Így nem a szennyező vegyi anyag, hanem a vizsgált környezeti minta 
hatásos mennyiségét, dózisát mértük.  

A szennyezett talajokból, minimum öt tagból álló hígítási sorokat készítettünk. A 
szennyezett talaj növekvő mennyiségeinek (dózisainak) függvényében mértük a hatást, és 
vettük fel a dózis válasz görbét. A dózis–válasz görbe, szigmoid alakú, a növekvő 
mennyiségekből adódó kumulált toxicitást mutatja.  

A dózis–válasz görbe illesztését, és a görbéről a 20 ill. 50 %-os gátláshoz tartozó 
ED20/ED50 és LD20/LD50 értékek meghatározását az Microcal SoftwareTM ORIGIN® 6.0 
programmal végeztük.  
A program görbeillesztéshez alkalmazott paraméterei: 
Kategória: Growth/Sigmoidal – Dose Response Analyses 
Függvény: Logistic 
Egyenlet:  y = A2 + (A1-A2)/(1 + (x/x0)^p) 

A 3.3. ábrán egy szennyezett talaj dózis–válasz görbéje látható, Vibrio fischeri 
biolumineszcencia gátlási teszttel mérve. 

3.3. ábra. Dózis–válasz összefüggés: Vibrio fischeri fényintenzitás-gátlása [H%] 
a szennyezett talaj növekvő mennyiségének függvényében 
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A Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlási teszt esetén a minták toxicitását 
rézekvivalens-koncentrációban (rézegyenértékben –∑CU) is kifejeztük. Ehhez a 
rézkoncentráció függvényében felvett koncentráció–válasz görbe un. ”kalibrációs görbe” 
felvétele szükséges minden mérési sorozat esetén. 
A végeredmény megadása Cu-egyenértékben történt a következő módon: 
 ∑Cu 20 = összegzett gátlás 20 = (ED20Cu / ED20minta)*106  [mg Cu / kg talaj] 

 ∑Cu 50 = összegzett gátlás 50 = (ED50Cu / ED50minta)*106  

Az ökotoxikológiai vizsgálatok eredményei alapján a mintákat kategóriákba soroltuk. A 
következő táblázatok (3.5.–3.8. táblázat) a vizsgált szilárd fázisú környezeti minták 
toxicitásuk alapján történő jellemzését adják meg a különböző toxicitási tesztek esetén. 

3.5. táblázat. A talajminták toxikusságának jellemzése Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlási 
teszt rézekvivalens eredménye alapján 

Összegzett gátlás 20 
[mg Cu / kg talaj] 

Összegzett gátlás 50 
[mg Cu / kg talaj] 

Jellemzés 

< 80 < 120 Nem toxikus 
80–250 120–300 Enyhén toxikus 

250–400 300–500 Toxikus 
> 400 > 500 Nagyon toxikus 

 

3.6. táblázat. A talajminták toxikusságának jellemzése Azotobacter agile dehidrogenáz 
enzimaktivitás gátlási teszt eredménye alapján 

ED20 [g] ED50 [g] Jellemzés 
> 0,50 > 0,50 Nem toxikus 

0,30–0,50 0,40–0,50 Enyhén toxikus 
0,09–0,30 0,125–0,40 Toxikus 

< 0,09 < 0,125 Nagyon toxikus 

3.7. táblázat. A talajminták toxikusságának jellemzése Sinapis alba gyökér-, és szárnövekedés 
gátlási teszt eredménye alapján 

ED20 [g] ED50 [g] Jellemzés 
> 5,0 > 5,0 Nem toxikus 

3,0–5,0 4,0–5,0 Enyhén toxikus 
0,9–3,0 1,25–4,0 Toxikus 
< 0,9 < 1,25 Nagyon toxikus 

 

3.8. táblázat. A talajminták toxikusságának jellemzése Folsomia candida mortalitási teszt 
eredménye alapján 

ED20 [g] ED50 [g] Jellemzés 
> 20 > 20 Nem toxikus 

12–20 16–20 Enyhén toxikus 
2–12 4–16 Toxikus 
< 2 < 4 Nagyon toxikus 
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Korrelációanalízis és varianciaanalízis 

A technológia megalapozásának első három szakaszában nagyszámú, kisléptékű 
laboratóriumi mikrokozmosz kísérletet végeztünk a technológiai paraméterek optimálására. 
A kísérleteket integrált módszeregyüttessel követtük és értékeltük. Pearson-féle 
korrelációanalízist használtunk a talajminták szénhidrogén–tartalma és a biológiai és 
ökotoxikológiai tesztek eredményei közötti összefüggés jellemzésére. A változópárok 
korrelációs együtthatóját a StatSoft Statistica ® 6.1 program segítségével számítottuk ki. A 
program a változók korrelációs rendszerének szignifikancia vizsgálatát is elvégzi, a 
szignifikáns adatokat (p < 0,05) a program megjelöli. 

A többváltozós kísérletsorozatok eredményeinek értékelésében, az összefüggések 
leírásában statisztikai módszerek lehetnek segítségünkre (Kemény és Deák, 2000). 
A RAMEB és a fizikai talajféleségek hatásának vizsgálatára, transzformátorolajjal indított 
kísérletsorozatunk mérési eredményeit és összefüggéseit a varianciaanalízis ANOVA 
módszerével értékeltük StatSoft Statistica® 6.1. szoftver alkalmazásával. Az eredmények 
értelmezésében és értékelésében Dr. Kemény Sándor, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára volt nagy segítségemre.  
A statisztikai analízis fő célja annak eldöntése volt, hogy van-e szignifikáns különbség a 
különböző RAMEB koncentrációjú talajok között az eltávolított transzformátorolaj %-
ában. Vizsgáltuk azt is, van-e eltérés a különböző fizikai talajféleségekben az eltávolítás 
sebességében, illetve próbálkoztunk a RAMEB-koncentrációtól és az időtől való függés 
explicit leírásával. Az eredmények feldolgozásához tehát a varianciaanalízis (ANOVA) 
módszerét alkalmaztuk, három faktor (RAMEB, talajféleség, idő) szerinti osztályozással. 

3.4.3. Módszerfejlesztések 
Az integrált módszeregyüttes kidolgozásának keretében főként biológiai és 

ökotoxikológiai eljárásokat fejlesztettünk, illetve adaptáltunk talajra. Elsősorban ezen a 
területen éreztünk nagy lemaradást az elvárásokhoz képest. Ezeket integráltuk a 
módszeregyüttesbe, melyet a szennyezett talajmikroflóra, az adaptáció és a biodegradáció 
vizsgálatára, a szennyezőanyag hatásának jellemzésére valamint a természetes és az 
intenzifikált bioremediáció követésére alkalmaztunk. 

Az irodalomban fellelhető szabványok, módszerek nagy része a szennyezett talaj 
hatásának vizsgálatára, a talaj vizes, vagy egyéb oldószeres kivonatát alkalmazza. 
Bizonyos esetekben, például a szennyezőanyag megoszlásának tanulmányozásakor, a 
talajvíz esetleges szennyeződésének modellezése esetén, valamint kioldhatósági, 
mobilizálhatósági kísérleteknél talajkivonatokra van szükség. De a talaj hatásának 
vizsgálatára a vizes kivonatok nem megfelelőek. Ha a talajminták ökotoxikológiai 
vizsgálata azok kivonataiból történik, a nagyfokú hígulás miatt az érzékenység 
csökkenésével kell számolni. Ugyanakkor számos kölcsönhatási formát, mint például a 
szennyezőanyag–talajszemcse, a tesztorganizmus–talajszemcse és a tesztorganizmus–
talajszemcse–szennyezőanyag, nem veszünk figyelembe. 

Egyik legjelentősebb módszertani fejlesztésünk direkt kontakt biotesztek alkalmazása a 
szennyezett talajok hatásának vizsgálatára. A szilárd fázisú minták vizes kivonatai helyett, 
közvetlenül a talajt vizsgáljuk. Az általunk kidolgozott tesztek a teljes talajt, mint mátrixot 
és élőhelyet jellemzik, és ezáltal a természeteshez hasonló kölcsönhatást biztosítanak a 
talaj és a tesztorganizmus között. Mind a bakteriális, mind a növényi ás állati tesztek esetén 
megoldottuk és biztosítottuk  a közvetlen érintkezést a minta (esetünkben talaj) és a 
tesztorganizmus között (Gruiz, 2003 b).  
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A növényteszt esetén direkt érintkeztetést a talaj és a növény gyökere esetén úgy 
létesítünk, hogy nem teszünk szűrőpapírt a talaj felületére. A magyar szabvány szűrőpapír 
alkalmazását írja elő a talaj tesztelésére. Kísérletsorozatokban összehasonlítottuk a 
szűrőpapíros és a direkt érintkeztetéses eljárást, ahol a direkt érintkeztetéses módszert jóval 
érzékenyebbnek találtuk. Növényteszt esetén további továbblépés a szabványmódszerhez 
képest a szárnövekedés-gátlás vizsgálata. Tapasztalataink szerint a szárnövekedés jobban 
korrelál a toxicitással, ugyanis bizonyos toxikus szennyezőanyagok a gyökérnövekedést 
nem egyértelműen a csökkenés irányába befolyásolják.  

A talaj részletes állapotfelméréséhez és monitoringjához fontos információként 
szolgálhat a talaj légzésének, aktivitásának szintje és annak időbeni változása. A 
talajlégzés és aktiválhatóságának mérésére egy kutatócsoportunk által tervezett és 
összeállított mérőrendszert alkalmaztunk a laboratóriumban (lásd 8.1. Melléklet 1. ábra). 
Ebben a talajmikrokozmoszban, a valóságot jól tükröző rendszerben mérjük a talaj légzését 
a termelt CO2 mennyiség alapján. A talajlégzés mérésére szolgáló rendszer mind tiszta, 
mind szennyezett talajok esetében jellemzi a talaj általános biológiai állapotát, segítségével 
megállapítható van-e a talajban működőképes mikroflóra, a mikroflóra aktiválható-e a 
technológiai paraméterek megváltoztatásával. Szennyezett talajok vizsgálata esetén a 
termelődött CO2 mennyisége arányos az elbontott szénhidrogén mennyiségével, tehát a 
rendszer alkalmas, a biodegradáció folyamatának jellemzésére és időbeni követésére is.  

A szennyezett területek állapotfelmérése, a kockázatfelmérés, a bioremediáció tervezése és 
követése során is fontos információ az ismert szennyezőanyag bontását végző 
mikroorganizmusok jelenléte, mennyisége. A vizsgált szénhidrogéneket bontó sejtek 
számát határhígításos eljárást követően statisztikai módszerrel határoztuk meg. Újdonság 
eljárásunkban, hogy a tenyésztést olyan tápoldatban kiviteleztük, amely egyedüli 
szénforrásként minden esetben a vizsgálandó szerves anyagot (pl. transzformátorolaj, 
pakura, kőszénkátrányolaj stb.) tartalmazta.  

A módszertani fejlesztések mellett az eredmények értékelésében és értelmezésében is 
továbbléptünk. Bevezettük a rézekvivalens használatát a Vibrio fischeri lumineszcencia-
gátlási tesztben. Szennyezett környezeti minták vizsgálata esetén a szennyezőanyagok 
ismeretlen koncentrációban vannak jelen a talajminta adott mennyiségében. Erre a 
problémára szolgálhat megoldásként a kifejlesztett kalibrációs eljárás, melynek 
segítségével a minták toxicitását rézekvivalens koncentrációban fejezzük ki. A 
rézekvivalens lényege az, hogy akkora hatásról van szó, amekkorát a kalibráláshoz 
felhasznált, ugyanakkora gátlásnál leolvasott rézvegyület koncentráció okozott volna. A 
Cu-egyenértékben megadott végeredmény összevethető a hatáson alapuló határértékekkel. 
Jelenleg is dolgozunk azon, hogy a rézhez hasonló szerepű szerves szennyezőanyagot 
találjunk, mely alkalmas arra, hogy segítségével „kalibráljuk” és egységesen adjuk meg a 
hatás-eredményeket, összehasonlítható koncentrációban. 

Újszerű megközelítés a mikrokozmosz kísérletek alkalmazása a CDT kidolgozása 
során. A mikrokozmosz kisméretű, sokfajú, mesterségesen összeállított és fenntartott 
ökológiai rendszer. Fő célja, hogy megértsük a természetes rendszer egy vizsgált részének 
viselkedését. Szerves szennyezőanyagokkal szennyezett mikrokozmoszban vizsgálhatunk 
toxicitást, adaptációt, biodegradációt is. A biodegradációt vizsgáló mikrokozmosz 
kísérletek széles körben alkalmazhatók talajremediációs biotechnológiák 
összehasonlítására, optimalizálására, 50–500g, vagy nagyobb méretben. A kísérletekkel 
mind ex situ, mind in situ biotechnológiákat modellezhetünk. 
Új eredményeinket a biológiai és ökotoxikológia módszerfejlesztés területén közzétettük 
”Környezettoxikológia” című könyvben (Gruiz és mtsai, 2001). 
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3.5. Kísérletek tervezése – Léptéknöveléses biodegradációs és technológiai kísérletek  
A talaj saját biodegradációján alapuló technológiáknak helyszín-specifikusaknak kell 

lenniük, vagyis figyelembe venniük a helyi adottságokat, a szennyezőanyag, a talajmátrix 
és a már adaptálódott mikroflóra jellemzőit és kölcsönhatásaikat. Emiatt ritkán lehet két 
technológia teljesen azonos, és a tervezett technológia alkalmasságát kísérletesen is 
bizonyítani kell Mindezek figyelembevételével, a remediációs technológia kidolgozásához, 
kísérleteink tervezése és követése során a fokozatos méretnövelés elvét követtük. 

3.5.1. Biodegradáció vizsgálata mikrokozmosz tesztekben és kísérletekben 
A kutatómunka kezdetén ciklodextrin hozzáadása nélkül vizsgáltuk a szerves 

szennyezőanyagok biodegradációját, mesterségesen szennyezett talajokban. Kisméretű 
(50–500 g) szilárd fázisú statikus tartályreaktorban, töltött oszlopreaktorban és iszapfázisú 
tartályreaktorokban, aerob körülmények között tanulmányoztuk különféle szerves 
szennyezőanyagok bontását. Nagyszámú kísérletsorozatban mind könnyebben 
degradálható (dízelolaj), mind nehezen bontható szénhidrogének (transzformátorolaj, 
nyersolaj) biodegradálhatóságának körülményeit tanulmányoztuk.  

3.5.1.1. Szénhidrogének biodegradációja szilárd és iszap fázisú talajban (biodegradációs 
kísérlet-mikrokozmosz teszt) 

Vályog talajt (barna erdőtalajt) mesterségesen szennyeztünk 10 000 és 30 000 mg/kg 
koncentrációban dízelolajjal és transzformátorolajjal. Az iszapfázisú kísérleteket 100 cm3 
térfogatú tartályreaktorban, 45–50 % nedvességtartalmú talajon, míg a szilárd fázisú 
kísérleteket 100 cm3 térfogatú szilárd statikus tartályreaktorban, 15–20 % 
nedvességtartalmú három fázisú talajon végeztük, 50 g talajjal, 25 oC-on. 
A reaktorok indítása két hét adaptáció után történt. A kísérletek során kontroll talajként a 
szennyezőanyagot nem tartalmazó talajokat használtuk. Ez mesterséges szennyezés esetén 
egyértelmű, szennyezett területről származó talajok esetén viszont vagy az adott helyszín 
nem szennyezett talaja, vagy más területről származó, hasonló jellemzőkkel bíró talajt 
alkalmaztunk kontrollként. A kísérletek időtartama dízelolajjal szennyezett talaj esetén 2 
hét, a transzformátorolajjal szennyezett talaj esetén 3 hét volt. A szennyezőanyagok 
biodegradációját vizsgáltuk és értékeltük a kísérletek elején és végén meghatározott 
extraktumtartalom, extrahálható szénhidrogén-tartalom, aerob heterotróf és az olajbontó 
sejtszám alapján. 

3.5.1.2. Szénhidrogének biodegradációjának követése talajlégzés mérése alapján 
(mikrokozmosz kísérlet) 

Egy oszlopreaktoros levegőztethető rendszert terveztünk szennyezett talajok 
jellemzésére, a szennyezőanyagok biodegradálhatóságának vizsgálatára és a bioremediáció 
technológiai paramétereinek tájékoztató jellegű kimérésére. Az általunk kifejlesztett 
tesztelő rendszer alkalmazásával mesterségesen szennyezett talajokat vizsgáltunk, 8 napos 
kísérletek során, 25 oC-on. Barna erdő talajt szennyeztünk dízelolajjal és orosz nyersolajjal, 
és a levegőzetés során termelt CO2 mennyisége alapján értékeltük a levegőztetés 
intenzitásának, a szénhidrogének típusának és koncentrációjának, valamint a szennyeződés 
korának (adaptáció időtartamának) hatását a szennyezőanyagok biodegradációjára. 
Az optimális levegőztetési mérték megállapítására kísérleteket végeztünk napi félórás és 
napi 24 órás, folyamatos levegőztetés alkalmazásával. 500 gramm talajokat levegőztettünk 
10 l/h levegőáram alkalmazásával. A vizsgálathoz barna erdőtalajt szennyeztünk 
dízelolajjal 30 000 mg/kg koncentrációban, majd két hét adaptációs időszak után kezdtük a 
levegőztetést.  
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A szénhidrogének típusából adódó különbségek kimérésére barna erdő talajt szennyeztünk 
30 000 mg/kg koncentrációban dízelolajjal és orosz nyersolajjal. A szénhidrogének 
koncentrációjából adódó különbségek kiméréséhez barna erdő talajt szennyeztünk 10 000, 
30 000 és 50 000 mg/kg koncentrációban orosz nyersolajjal. Mindkét esetben két hét 
adaptációs idő után, a talajokat folyamatosan levegőztetve vettük fel a CO2 termelés 
időgörbéjét. Az adaptációs időtartam hatásának vizsgálatához 30 000 mg/kg 
koncentrációban barna erdőtalajt szennyeztünk dízelolajjal. A szennyezett talaj egy részét 
1 hétig, másik részét 6 hétig adaptáltattuk, majd ezután kezdtük a talajok levegőztetését, a 
CO2-termelés időgörbéjének felvételét. A kísérletek indítása előtt és a levegőztetés végén 
meghatároztuk a vizsgált talajokban az aerob heterotróf sejtek és az olajbontó sejtek 
számát, valamint az extrahálható szénhidrogén-tartalmat (3.4.ábra). 

A 3.9. táblázatban összefoglalom a munka első fázisában végzett kísérletekben 
változtatott paramétereket. A biodegradáció vizsgálatára a mikrokozmoszok tesztekben és 
kísérletekben a 3.4. ábra szerinti módszerkombinációt alkalmaztuk.  

3.9. táblázat. A biodegradáció vizsgálatának kísérletek paraméterei 

 

3.4. ábra. A biodegradáció vizsgálatára alkalmazott módszeregyüttes 

Szennyezőanyag típusa Szennyezőanyag 
koncentrációja 

Talaj fázisa 
Szilárd / iszap 

Levegőztetés 
mértéke 

Adaptáció
tartama 

Szénhidrogének biodegradációjának vizsgálata szilárd és iszap fázisú talajban 
Kontroll talaj 1 2 1 1 
Dízelolaj 2 2 1 1 
Transzformátorolaj 2 2 1 1 
Szénhidrogének biodegradációjának követése talajlégzés mérése alapján 
Kontroll talaj 1 1 2 1 
Dízelolaj 1 1 2 2 
Nyersolaj 3 1 1 1 

 Talajból
ultrahangos extrakció
hexán-aceton eleggyel

extraktumtartalom gravimetriásan

Talajból
összes extrahálható szénhidrogén (EPH)

GC-FID  alkalmazásával

Kémiai analitikai módszerek
a szennyezőanyag jellemzésére

Talaj
aerob heterotróf

telepképző sejtek számának
meghatározása

Talaj
szénhidrogén-biodegradáló

sejtek koncentrációjának mérése

Talajlégzés
 (CO2 termelés) mérése

a talajban folyó biodegradáció
 jellemzésére

Biológiai vizsgálatok
a talajaktivitás jellemzésére

Integrált módszeregyüttes
 szénhidrogének biodegradációjának követésére
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3.5.2. Technológiai kísérletek mikrokozmoszban kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj 
bioremediációjára 

Ez a lépcsőfok kísérlettervezés szempontjából átmenet az előző fázisban bemutatott 
biodegradáció vizsgálatára irányuló kísérletek és a következő fázis között, melynek során 
már a ciklodextrinnel intenzifikált remediáció technológiai paramétereit változtattuk és 
ezek hatását vizsgáltuk. Ugyanakkor a kísérletek követése szempontjából nem illeszkedik a 
sorba. A biodegradáció vizsgálatának viszonylag egyszerűbb “kételemű” metodikájánál 
(kémiai és biológiai vizsgálatok) és a következő fázis háromelemű (kémiai–biológiai–
ökotoxikológiai), de kevés módszert alkalmazó metodikájánál jóval bővebb. Itt integrált 
metodika mindhárom elemével szerepel bővített változatban. Ennek oka egyrészt, hogy a 
kőszénkátrányolaj sokkomponensű, összetett szennyezőanyag, aminek a vizsgálata talajban 
összetettebb metodikát igényel. Kémiai analízisre csak EPH-tartalom mérésére 
gázkromatográfiával (GC-FID) volt lehetőségünk, ami kőszénkátrányolaj esetén nem 
kielégítő. Másrészt így egy komplex szennyezőanyag esetén tudtuk tesztelni 
módszeregyüttesünket. Ami azért is nagyon fontos, mert az irodalomban nagyon kevés 
adat van a kőszénkátrányolajjal szennyezett talajok toxicitására vonatkozóan. A fentiek 
figyelembevételével a komplex szennyezőanyag hatásának vizsgálatára egy 
ökotoxikológiai módszercsomagot alkalmaztunk 5 tesztorganizmus, 6 végpont 
alkalmazásával.  

A kísérletek során a régi, koros, heterogén szennyeződést tartalmazó 
kőszénkátrányolajjal szennyezett területről, két különböző szennyezettségű mintával 
indítottunk kísérleteket bioremediációs technológiák modellezésére. (A minták jelölése 
PL.I. és PL.II.) Mindkét kőszénkátrány olajjal szennyezett minta a csepegtető, tároló 
vágányok mellől származik. 

PL I. Közepesen szennyezett (EPH: 8000 mg/kg), sötét agyagos talaj 
PL. II. Erősen szennyezett (EPH: 133 800 mg/kg) talaj, fekete kavicsos feltöltés. 

Iszapfázisú biodegradációt ex situ technológiában, és bioventillációt modelleztünk a 
szennyezett talaj remediálására laboratóriumi méretben, szobahőmérsékleten (25 oC). 
Célunk nemcsak a technológiák összehasonlítása volt, hanem az általunk kifejlesztett 
komplex ellenőrző-vizsgálati rendszer alkalmazása és tesztelése is.  

A bioventillációt modellező töltött oszlopreaktoros rendszerben egy folyamatosan 
levegőztethető 1100 cm3 térfogatú üvegreaktorba töltöttünk 500-500 g talajt (PLI. és 
PL.II.), és vízsugárszivattyút segítségével levegőt áramoltattunk át a rendszeren. 
Folyamatosan levegőzettük a reaktort, és mértük a mikroorganizmusok bontásából 
származó CO2 mennyiségét. A kísérlet folyamán biztosítottuk és fenntartottuk a megfelelő 
nedvességtartalmat (~15 %). A kezeletlen talajok, és a levegőztetett talajok kémiai, 
biológiai és ökotoxikológiai tulajdonságainak összehasonlításával vizsgáltuk a 
szennyezőanyag biodegradációját, és a biodegradáció intenzifikálhatóságának lehetőségét 
intenzív levegőztetés alkalmazásával.  

Az iszapfázisú bioremediáció modellezéséhez kevertetett iszapfázisú reaktorokat 
állítottunk össze; a PL.I. és PL.II. talajmintából három-három lombikban 500–500 g-ot 
alapsóoldatban szuszpendáltunk fel. Az alapsóoldat biztosította az olajbontó mikróbák 
számára a szennyezőanyag bontásához szükséges nitrogént és foszfort.  

Az alkalmazott alapsóoldat összetétele: 
2 g  NaNO3   0,01 g  MnCl2   1 g  K2HPO4 
0,05 g  MgSO4.7H2O  0,02 g ZnSO4   1000 cm3 desztillált víz 
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A három lombikból egyet-egyet beoltottunk H10CS, kereskedelemben forgalmazott 
olajbontó mikróbakeverékkel. Az oltóanyag (15*108 sejt/ml) mikroaerofil baktérium 
törzseket tartalmaz, melyek kevés levegő jelenlétében is jó bontóképességűek. A 
szénforrásul szolgáló szénhidrogén mellé az oltóanyaggal együtt viszi be és biztosítja a 
talajban a tápanyag kiegészítést, vagyis a N, P és S forrást. A szennyezőanyag 
hozzáférhetőségének javítása céljából felületaktív anyagok termelésére képes 
baktériumokat is tartalmaz (US EPA, 1992).  

Egy-egy lombikhoz pedig a szennyezett talajból izolált és felszaporított mikróbákból 
készített oltóanyagot (8*108 sejt/ ml) adtunk. A harmadik reaktor szolgált kezeletlen 
kontrollként. 

A kísérleti összeállítás 
1. PL.I.  500 g talaj + 70 cm3 alapsóoldat 
2. PL.I. 500 g talaj + 70 cm3 alapsóoldat + 1,5 g H10CS oltóanyag 
3. PL.I 500 g talaj + 70 cm3 alapsóoldat + 5 cm3 saját, felszaporított mikrobák 
4. PL.II. 500 g talaj + 130 cm3 alapsóoldat 
5. PL.II. 500 g talaj + 130 cm3 alapsóoldat + 1,5 g H10CS oltóanyag 
6. PL.II. 500 g talaj + 130 cm3 alapsóoldat + 5 cm3 saját, felszaporított mikrobák 

A fentiek szerint összeállított reaktorok tartalmát homogenizáltuk, és a kísérlet 
időtartama alatt (10 hét) folyamatosan kevertettük és levegőztettük. Az elpárolgott 
nedvességet rendszeresen pótoltuk. A biodegradáció követésére a reaktorokból 
meghatározott időközönként (1, 3, 6, 8 és 10 hét elteltével) vett mintákat integrált kémiai-
biológiai-ökotoxikológiai módszeregyüttessel vizsgáltuk (3.5. ábra.). 

A következő táblázatban (3.10. táblázat) összefoglalom a kőszénkátrányolaj 
bioremediációját modellező kísérletekben változtatott paramétereket. 

3.10. táblázat. A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediációját modellező kísérletek 
paraméterei 

Szennyezőanyag típusa Szennyezőanyag 
koncentrációja 

Talaj fázisa 
Szilárd / iszap 

Levegőztetés 
mértéke 

Oltóanyag 
alkalmazása

Bioventilláció modellezése töltött oszlopreaktorban 
Kőszénkátrányolaj 2 1 1 1 
Iszapfázisú biodegradáció kevertetett tartályreaktorban 
Kőszénkátrányolaj 2 1 1 3 
 
A 3.5 ábra mutatja a technológia-monitoringban használt módszerkombinációt: a 
szennyezettséget jellemző kémiai analitikai vizsgálatokat, a talaj aktivitását jellemző 
biológiai vizsgálatokat és a talaj káros hatását mérő ökotoxikológiai módszereket. 
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3.5. ábra. A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediációját modellező kísérletek 
követésére alkalmazott módszeregyüttes 

 

3.5.3. Mikrokozmosz kísérletek ciklodextrinnel intenzifikált bioremediáció technológiai 
paramétereinek optimálására 

Technológiai kísérleteket végeztünk a biodegradáción alapuló természetes remediáció 
hatékonyságának növelésére és a technológiai paraméterek optimálására, különös 
tekintettel a hozzáférhetőség és a mikrobiológiai aktivitás növelését célzó kezelésekre.  

A RAMEB hatása szerves szennyezőanyagok biodegradációjára  

Első lépésként szilárd (három fázisú) és iszapfázisú talajban teszteltük a RAMEB 
hatását a szennyezőanyagok biodegradációjára dízelolajjal és transzformátorolajjal 
mesterségesen szennyezett talajokban, valamint pakurával szennyezett területről származó 
talajokban.  

RAMEB hatása a dízelolaj és a transzformátorolaj biodegradációjára 

Humuszos vályogtalajon, szilárd és iszap fázisban, 25 0C-on végeztük a kísérleteket. Az 
egyes kísérleti reaktorokban a talajminták tömege 250 g, szilárd fázis esetén a talaj 
nedvességtartalma 15–20 %, míg az iszapoknál 45–50 % volt. A mesterséges 
szennyezéshez 2 különböző koncentrációban (10 000 mg/kg és 30 000 mg/kg) alkalmaztuk 
a szennyezőanyagokat. A mikrobák számára szükséges nitrogén- és foszforforrást 5 ml 
alapsóoldat adagolásával biztosítottuk. (Az alapsó összetételét a 8.1. Melléklet mutatja.) 

Háromféle ciklodextrin koncentrációnál végeztük a vizsgálatokat: 0 %; 0,1 %; 0,5 % 
(w/w). A kísérlet során kontroll talajként a szennyezőanyagot nem tartalmazó vályogtalajt 
használtuk szilárd és iszap fázisban. Dízelolaj esetén a kísérlet időtartama 4 hét, 
transzformátorolaj esetén 5 hét volt.  

 Talajból
ultrahangos extrakció
hexán-aceton eleggyel

extraktumtartalom gravimetriásan

Talajból
összes extrahálható szénhidrogén (EPH)

GC-FID  alkalmazásával

Szennyezettséget jellemző
kémiai analitikai módszerek

Talaj
aerob heterotróf

telepképző sejtek számának
meghatározása

Talaj szénhidrogén  biodegradáló
(kőszénkátrányolaj-bontó)

sejtek koncentrációjának mérése

Talajlégzés
(CO2 termelés) mérése

a talajban folyó biodegradáció
jellemzésére

Talaj aktivitását jellemző
biológiai vizsgálatok

Talaj
biolumineszcencia gátlás vizsgálata

Vibrio fischeri
tesztorganizmussal

Talaj     dehidrogenáz
 enzimaktivitás gátlás vizsgálata

Azotobacter agile és Pseudomonas fluorescens
tesztorganizmussal

Talaj
gyökér- és szárnövekedésgátlás vizsgálata

Sinapis alba (fehér mustár)
tesztorganizmussal

Talaj
letális hatás vizsgálata ugróvillás
Folsomia candida (Collembola)

tesztorganizmussal

Talaj káros hatását jellemző
ökotoxikológiai tesztek

Integrált módszeregyüttes
Mikrokozmosz kísérletek kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediációjára
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A transzformátorolajjal végzett kísérletek során két hét elteltével megismételtük a CD-
adagolást. A kísérletekben az indításkor, majd 2 és 4 hét, illetve transzformátorolaj esetén 
3 és 5 hét elteltével meghatároztuk az EPH-tartalmat, az aerob heterotróf és az olajbontó 
sejtek számát.  

Második kísérletsorozatot is indítottunk 10 000 mg/kg és 30 000 mg/kg 
koncentrációban transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett szilárd- és iszapfázisú 
talajokkal. Itt is háromféle CD-koncentrációnál végeztük a vizsgálatokat: 0 %; 0,1 %; 0,5 
% (w/w), de nem történt újabb adagolás. Növeltük a kísérlet időtartamát 5 hétről 6 hétre, és 
tanulmányoztuk a kereskedelemben forgalmazott H10CS mikrobakeverékkel történő 
beoltás hatását is. Mintavételt és analízist a kísérlet kezdetén, majd 3 illetve 6 hét elteltével 
végeztünk. 
 

RAMEB hatása a pakura biodegradációjára 

A pakuratároló medencék környékéről származó különböző szennyezettségű talajokkal 
rövid időtartamú kísérletsorozatot indítottunk a RAMEB hatásának tesztelésére. Ez a 
mérés sorozat azért is fontos volt, mert először itt teszteltük a ciklodextrin hatását 
szennyezett területről származó, koros szennyeződést és nehezen bontható 
szennyezőanyagot tartalmazó talajon. Másrészt előzetes kísérleteink (Gruiz és mtsai, 1996) 
már mutatták a ciklodextrin policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) hozzáférhetőségére 
gyakorolt jótékony hatását, amit ebben a kísérletben tesztelni tudtunk, mivel a pakura nagy 
mennyiségben tartalmaz PAH-okat. 

Itt már csak szilárd fázisban teszteltük a 0; 0,3; 0,5; 0,7 és 1,0 %-ban (w/w) alkalmazott 
CD hatását a pakura biodegradációjára.  

A heterogén szennyeződést tartalmazó területről, négy különböző szennyezettségű talajt 
vontunk be a vizsgálatokba. A vizsgált talajok jelölése a következő: 

I: 12 780 mg/kg, II: 21 040 mg/kg, III: 30 090mg/kg és IV: 100 000 mg/kg. 

A kísérletet 25 0C-on végeztük 200 g talajjal, melynek nedvességtartalma 15–20 % volt. 
A kevésbé szennyezett minták esetén (I. és II. terület) 5 ml, míg az erősen szennyezett 
minták esetén 10 ml alapsóoldatot adagoltunk 1 hét és 3 hét elteltével a 
mikroorganizmusok működéséhez szükséges tápanyagok pótlására. A kísérletet 4 héten 
keresztül folytattuk a következő mintavételi időpontokkal: indítás, indítás után 2 hét illetve 
4 hét.  

A következő ábra (3.6. ábra) mutatja a kísérletsorozat követésére és értékelésére 
alkalmazott módszeregyüttes felépítését, amely a szennyezőanyag jellemzését szolgáló 
kémiai analízist, valamint a talajaktivitást jellemző biológiai vizsgálatokat tartalmazza. A 
3.11. táblázatban tüntettük fel a kísérletben változtatott paramétereket. 
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3.6. ábra. A RAMEB hatása szerves szennyezőanyagok biodegradációjára– a mikrokozmosz 
kísérletek követésére alkalmazott módszeregyüttes 

 

A RAMEB hatásának függése a fizikai talajféleségtől 

A RAMEB hatását a dízelolaj és a transzformátorolaj biodegradációjára különböző 
talajokban is megvizsgáltuk, hiszen a szénhidrogének biodegradációját befolyásolják a 
szennyezőanyag fizikai, kémiai tulajdonságai mellett a környezeti paraméterek, a talaj 
fizikai, kémiai tulajdonságai is. Egy szennyező vegyi anyag általános és lokális 
(helyspecifikus) biodegradálhatósága nagymértékben eltérhet a mikroflóra adaptálódása 
miatt. Ezért célszerű laboratóriumi biodegradálhatósági kísérleteket végezni különböző 
helyről származó, különböző tulajdonságú talajokkal, hiszen a talaj tulajdonságai is 
befolyásolják a szennyezőanyag viselkedését a környezetben. A hozzáférhetőséget növelő 
adalékanyagok sajátos felületi tulajdonságaik miatt a talaj egyes alkotórészeivel is 
kölcsönhatásba léphetnek. Ez indokolja a ciklodextrin kezelés hatásának tanulmányozását 
a szénhidrogének biodegradációjára különböző szorpciós képességű talajokban. 

Kisméretű laboratóriumi kísérletekben (250 g) három, különböző fizikai-kémiai 
tulajdonságokkal rendelkező talajban vizsgáltuk a RAMEB (random metilezett 
ß-ciklodextrin) hatását a dízelolaj és a transzformátor olaj biodegradációjára. A 
kísérletsorozatot 4 hetes időtartományban, három különböző, 15–20 tf% nedvességtartalmú 
talajon, szilárd fázisban végeztük, 28 0C-on. Vályog-, agyag- és homoktalajokat 
szennyeztünk 30 000 mg/kg koncentrációban dízelolajjal és transzformátorolajjal, így 
teszteltük, hogy a fizikai talajféleség mennyiben befolyásolja a ciklodextrin működését. A 
szilárd fázisú, statikus talajreaktorokhoz ciklodextrint adagoltunk a nedves talajra számított 
öt különböző koncentrációban: 0 %; 0,1 %; 0,3 %; 0,5 % és 0,7 %.  

A kísérlet során kontroll talajként a szennyezőanyagot és ciklodextrint nem tartalmazó 
talajokat használtuk. A kísérleteket kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel 
követtük, vizsgálatokat végeztünk a kezdeti időpontban, 3 nap, 2 hét és 4 hét elteltével 
(3.7.ábra). A 3.11. táblázat mutatja a ciklodextrinnel intenzifikált bioremediáció 
technológiai paramétereinek összefoglalását. 
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Kémiai analitikai módszerek
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Talaj
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Biológiai vizsgálatok
a talajaktivitás jellemzésére
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 RAMEB hatása a szerves szennyezőanyagok biodegradációjára
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3.11. táblázat. A ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációs mikrokozmosz kísérletek paraméterei 

Szennyezőanyag 
típusa 

RAMEB 
alkalmazás 

Szennyezőanyag 
koncentráció 

Talaj fázisa 
szilárd/iszap

Fiz. talaj-
féleség  

Beoltás Levegőztetés

RAMEB hatása a szerves szennyezőanyagok biodegradációjára szilárd- és iszapfázisú talajban 
Kontroll talaj  5 1 2 1 1 1 
Dízelolaj 5 2 2 1 1 1 
Transzformátorolaj 5 2 2 1 2 1 
Pakura 5 4 1 1 1 1 
RAMEB hatása a dízelolaj és a transzformátorolaj biodegradációjára különböző típusú talajokban 
Kontroll talaj  5 1 1 3 1 1 
Dízelolaj 5 1 1 3 1 1 
Transzformátor olaj  5 1 1 3 1 1 

3.7. ábra. A ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációt modellező mikrokozmosz kísérletek 
követésére alkalmazott módszeregyüttes 

 
3.5.4. Nagylabor kísérletek transzformátorolajjal szennyezett talajjal  

Az optimális technológiatervezés egyik feltétele a fokozatos méretnövelés. Kisméretű 
laboratóriumi technológiai kísérleteink eredményei azt mutatták, hogy a random metilezett 
ß-ciklodextrin zárványkomplex-képző képessége révén megváltoztatja a 
szennyezőanyagok (pl. transzformátorolaj) biológiai hozzáférhetőségét. Ez megnyilvánult 
a transzformátorolaj bontásának növekedésében, és a toxicitás csökkenésében is.  

Mivel szilárd fázisban (három fázisú talajban) mind a transzformátorolaj 
biodegradációja, mind a RAMEB hatékonysága sokkal nagyobb mértékű volt, ezért a 
szabadföldi eljárást megalapozó nagylabor kísérleteiket is három fázisú talajjal végeztük.  
Nagyméretű, 60 l térfogatú szilárd fázisú tartályreaktorokban, transzformátorolajjal 
mesterségesen szennyezett talajokban (40 kg) vizsgáltuk a RAMEB hatását a 
transzformátorolaj biodegradációjára. A nagylabor kísérletekhez a már eddig is alkalmazott 
vályogtalajt szennyeztük transzformátorolajjal 30 000 mg/kg koncentrációban. Kétféle 
ciklodextrin koncentrációval végeztük a vizsgálatokat a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva: 
0,5 %; 1,0 % CD.  
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Talaj
aerob heterotróf

telepképző sejtek számának
meghatározása
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A kísérlet során szennyezőanyagot nem tartalmazó vályogtalajokon a szennyezett 
talajokkal párhuzamosan teszteltük a RAMEB hatását. 
A 10 hónap időtartamú kísérletet a laboratóriumban végeztük, 25 oC-on, ~15 % 
nedvességtartalmat és megfelelő levegőztetést biztosítva a talajban élő mikróbák 
működéséhez. A mikrobiális tevékenység során elhasználódott nitrogén és foszfor, 
valamint az egyéb nyomelemek pótlását alapsóoldat adagolásával biztosítottuk, a talaj 
tápanyagellátottságának folyamatos követésével (3.12. táblázat). A talajban folyó 
változásokat – a szennyezőanyag biodegradációját, a mikroflóra aktivitását, a szennyezett 
talaj toxicitását – eleinte kéthetente, később havonta történő mintavétellel és analízissel 
követtük (3.8. ábra). 

3.12. táblázat. A nagylabor kísérletek paraméterei 

Szennyezőanyag 
típusa 

RAMEB 
alkalmazás 

Szennyezőanyag 
koncentráció 

Tápanyag-
pótlás 

Fiz. talaj-
féleség  

Beoltás Levegőztetés

RAMEB hatása a szerves szennyezőanyagok biodegradációjára szilárd- és iszapfázisú talajban 
Kontroll talaj  3 1 1 1 1 1 
Transzformátorolaj 3 1 1 1 1 1 

 

3.8. ábra. A nagylabor kísérletek követésére alkalmazott módszeregyüttes 
 

3.5.5. In situ komplex ciklodextrines biotechnológia (CDT) transzformátorállomás 
szennyezett talajának kezelésére  

Az in situ kísérlet előkészítésére laboratóriumi kísérletet végeztünk a helyszínről, a 
népligeti transzformátor állomásról származó talajmintával szilárd fázisú statikus 
reaktorokban. A RAMEB hatását két koncentrációban (0,5 %; 1,0 %) vizsgáltuk.  
Az előkísérletekben is beigazolódott a RAMEB biológiai hozzáférhetőséget növelő hatása: 
mind az extraktumtartalom, mind az olajtartalom sokkal nagyobb mértékben csökkent a 
ciklodextrinnel kezelt talajokban. Különösen hatásosnak bizonyult a 0,5 % RAMEB adagolás. 
Húsz nap elteltével a nem kezelt talajban 4 %-os EPH eltávolítás mértünk, szemben a 41 % és 
28 % EPH-eltávolítással, a 0,5 % illetve 1,0 % RAMEB-el kezelt talajokban. Az eredmények 
egyértelműen arra utaltak, hogy a helyi mikroflóra biodegradációs képessége kitűnő, 
ciklodextrinnel a degradáció hatékonysága növelhető.  
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A terület felmérése után, a felmérés és a laboratóriumi technológiai előkísérletek eredményei 
alapján egy technológia-együttest választottunk a szennyezett környezeti elemek kezelésére. 
Ennek a technológia-együttesnek az elemei a következők: 

 A telítetlen zóna in situ kezelése bioventillációval, a biodegradáció intenzifikálása 
adalékokkal (tápanyagpótlás, RAMEB adagolás) 

 A kiszivattyúzott talajvíz ex situ fizikai kémiai kezelése 
 A telítetlen zóna nedvesítése és enyhe in situ mosása a felszínen kezelt vízzel.  

A remediáció intenzitásának növelésére az alábbi eljárásokat alkalmaztuk:  
 Levegőztetés, szellőztetés: a mikrobiológiai lebontáshoz szükséges oxigén 

biztosítása. A talajlevegő oxigéntartalmának növelésére azért van szükség, hogy a 
biodegradációt végző mikrobák élőhelyére, a biofilmbe diffúzióval történő 
bejutáshoz megfelelő hajtóerőt biztosítson a levegővel kitöltött pórustérfogat és a 
biofilm közötti koncentrációkülönbség.  

 Tápanyagpótlás: a mikroflóra működéséhez elengedhetetlen N, P adagolása 
 Adalékanyag: random metilezett β-ciklodextrin (RAMEB) alkalmazása, melynek 

hozzáférhetőség-javító tulajdonsága mellett a szilárd fázisban, szolubilizáló 
képességét is kihasználjuk a talaj vizes fázisának kezelése során. 

A mellékelt folyamatábra (3.9. ábra) szemlélteti a komplex biotechnológiát. A sárga nyilak a 
talajgáz, a kék nyilak a víz, a zöld nyíl a tápanyag és RAMEB oldat anyagáramát mutatják. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9. ábra. Az in situ kísérlet technológiai folyamatainak vázlata 

Mivel a kísérlet beindításával nem tudtuk megvárni a transzformátor eltávolítását, az 
ilyen pontforrásból származó szennyeződés esetén egyébként kedvezőbb centrális 
elrendezés helyett a trafó jobb és bal oldalán helyeztük el a szívó és a bevezető kútsorokat. 
A szívó kútsort a talajvíz áramlás irányába, a bevezetőt az ellenkező oldalra telepítettük. 
Az elrendezés bizonyíték arra, hogy az in situ bioventillációs technológia akkor is 
kivitelezhető, ha a talajfelületet másra használjuk. 
Két szívó kutat alakítottunk ki, melyek közül az egyik kombinált kút (talajvíz-kitermelő és 
levegőelszívó). Két passzív kutat létesítettünk a transzformátor másik oldalán, melyeket 
kb. 1 m mélységig kavicsfeltöltésű árok köt össze. A cél, a légköri levegő mélyebb rétegbe 
vezetése és a visszavezetett talajvíz valamint a RAMEB és tápanyagoldatok egyenletes 
bejuttatása volt.  
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zárósapka csatlakozóval 

homok feltöltés 

cementtejes kitöltés 

beton gallér 
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kúttalp 

furat

mosott szűrőkavics 

szűrőcső

1 

2 

3 

m 

d = 15 

Talaj 

3 

3 
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1 

2 

2 
4 

A kutak elrendezésének és a levegőztető kút vázlatát a következő ábrák (3.10. és 3.11. ábra) 
mutatják.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10. ábra. A transzformátor (1) két oldalán kialakított bioventillációs szívó- (2) és bevezető (3) 
kútrendszer elrendezése (4 – szivattyú) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11. ábra. A levegőztető kút vázlatos rajza 
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A talaj belsejében enyhe légáramot biztosítottunk talajszellőztetéssel, vagyis ventillátorral 
történő levegőkiszívással. A levegőt perforált béléscsővel ellátott levegőztető kutakon 
keresztül szívtuk ki, kis teljesítményű ventillátorral.  
A légcserék száma az átszellőztetett talajtérfogatban 1-5 légcsere/óra volt, ami 20-30 m3/h 
szivattyúteljesítménynek felel meg. A folyamatos elszívást Siemens ELMO 2BH7-3G 
típusú ventillátorral biztosítottuk, melynek maximális légszívó teljesítménye 50 m3 /h, 
elektromos teljesítménye 0,55 KW. 

A levegőztetés és a tápanyagadagolás mértékének meghatározása 

A szükséges levegőztetés és tápanyagadagolás mértékének meghatározását a biodegradáció 
egyenlete alapján végeztük sztöchiometriai becsléssel (Gruiz és Kriston, 1995). 

C7H12 + 5 O2 + NH3 = C5H7O2N + 2 CO2 + 4 H2O   
    96 kg  160 kg  17kg     113 kg 88 kg  72 kg 

A biodegradáció egyenletéből, a szükséges oxigénigény alapján (négyszeres felesleggel 
számolva), a levegőhasznosulást (kb. 20 %) is tekintetbe véve, 200 napos kísérletet 
tervezve a levegőztetés sebessége → 650 m3/nap (27 m3/h). 
A szennyező szénhidrogének mennyiségének ismeretében kiszámítottuk a szükséges N és P 
műtrágyák mennyiségét, melyet három részletre osztva adagoltunk a remediáció ideje alatt.  
A hozzáadott tápanyagok: 3 x 40 kg Kerti műtrágya (Pétisó) 15 % P2O5, 15 % N és 15 % K2O 
(Agrolinz Agrarchemikalien GmbH). 
A mikrobiológiai lebontás gyorsítására hozzáférhetőséget javító adalékként 3 x 10 kg 
RAMEB-et adagoltunk a 10., 13. és 21. héten a tápanyagokkal azonos időben. Ehhez 
technikai minőségű 50 %-os oldatát (CAVASOL W7 M TL, Wacker Chemie) használtuk. Az 
adalékokat 2 m3 vízben feloldva juttattuk be a passzív kutakon és a kavicságyon keresztül. A 
nedvesség pótlása (a kezelt víz lassú visszaszivárogtatása) is itt történt.  

A talajvíz ex situ kezelése 

A talajvíz ex situ kezelése kiszivattyúzás után a felszínen, ülepítés és adszorpciós 
lépések beiktatásával történt. A használt berendezések: olajleválasztó tartály (7,5 m3), 
puffer tartály (8 m3), iszapülepítő tartály (5 m3), homokszűrők (GS 600 típusú, teljes 
térfogata 0,6 m3, töltési térfogata 0,26 m3, max. üzemi nyomás 6 bar), aktívszénszűrő (BI 
50 típusú, össztérfogat 5 m3, max. üzemi nyomás 6 bar). A víz egy részét 
visszaszivárogtattuk a szellőztetett telítetlen zóna nedvesítésére és az adalékok bevitelére.  

A telítetlen zóna in situ mosása  

A telítetlen zóna in situ mosása a felszínen kezelt víz segítségével történt. A 
visszaszivárogtatott víz mennyisége 15-16 m3/nap volt. Ez gyakorlatilag a területen folyó 
vízkezelési technológia összekapcsolását jelenti a telített talaj kezelésével. 

Az in situ komplex bioremediáció követése 

Mivel nem lehetett a kezelt talajtérfogathoz hozzáférni, ezért a mozgékony talajfázisok, 
a víz és a levegő analízisén keresztül következtettünk a talaj belsejében zajló folyamatokra.  
Az in situ technológia követésére a talajvíz analízisét és a laboratóriumi kísérletekben már 
bevált gázanalízist alkalmaztuk. Ennek lényege, hogy a bioventilláció során kiszívott 
talajgáz összetételét, elsősorban oxigén- és széndioxidtartalmát mértük az állandósult 
állapottól függő gyakorisággal naponta, háromnaponta, vagy hetente Oldham MX 21 
PLUS típusú hordozható, multifunkcionális gázelemző készülékkel.  
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A gázanalízis a talajban folyó biodegradáció mértékére ad felvilágosítást, a keletkező CO2 
arányos a biodegradáció mértékével.  
A talajlevegő hőmérsékletét, páratartalmát és az áramlási sebességet Kopra típusú 
légárammérővel mértük.  
A kiszivattyúzott talajvízből az állandósult állapottól függő gyakorisággal naponta, 
háromnaponta, vagy hetente 1-1 liter mintát vettünk, és extrahálható szénhidrogén-tartalmát 
n-pentános extraktumból gázkromatográfiával határoztuk meg (Weβling Kémiai 
Laboratórium).  
A talajmintavételnek gátat szabott a korlátozott mintavételi lehetőség. Mivel a kezeléseket 
meg kellett kezdenünk a transzformátor áthelyezése előtt, a kísérlet elején be kellett érnünk 
egy a transzformátor alól összegyűjtött mintával, mint induló mintával. Újabb talajmintát csak 
a transzformátor eltávolítása után, a kísérlet 24. hetében vettünk.  
A 3.12. ábra mutatja az in situ ciklodextrines biotechnológia (CDT) követésére alkalmazott  
módszeregyüttest, piros kerettel kiemelve a monitoring folyamatosan alkalmazott elemeit. 
 

3.12. ábra. Az in situ ciklodextrines biotechnológia (CDT) követésére alkalmazott módszeregyüttes 
 
 

Ha megnézzük a különböző méretnövelési lépcsőkben, a kísérletekben változtatott 
paraméterek számát és a kísérletek követésére alkalmazott integrált módszeregyüttes 
összetételét, láthatjuk, hogy az egymásra épülő munkafázisokban a kisméretű 
laboratóriumi kísérletektől a gyakorlati terepi alkalmazásig csökkenő számú kísérleti 
beállítás mellett egyre kiterjedtebb analitikai programot valósítottunk meg az általunk 
kidolgozott integrált metodikával. 
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telítetlen zóna  in situ mosása, talajvíz ex situ fizikai-kémiai kezelése



 73

3.6. Az új technológia értékelése: a technológia anyagmérlege, környezeti kockázata, 
költség-hatékonyság felmérése és SWOT analízise 

A szennyezett terület felmérésére, technológia tervezésére, követésére alkalmazott 
komplex metodika mellett szükség van a technológia értékelésére is.  

A technológia komplex értékelése a végeredmény átfogó, integrált jellemzése mellett 
magában foglalja anyagmérleg elkészítését és értékelését, az eljárás környezeti 
kockázatának követését, a technológia költség-hatékonyság vagy költség-haszon 
felmérését és SWOT analízisét. Ezek az eszközök a különböző megoldási alternatívák 
összehasonlításánál, a technológiaválasztás döntési mechanizmusában is fontos szerepet 
kapnak, és a technológia befejeztével előálló állapot is csak ezekkel a módszerekkel 
jellemezhető. 

A technológia anyagmérlege 

A biodegradáló mikroorganizmusok a szennyezőanyag molekulákat: lebontják, oxidatív 
folyamatok közben elemeire bontják és energiát állítanak elő belőle. Az energiát az 
élethez, a bioszintézishez használják fel. A szerves szennyezőanyagból nyert biogén 
elemeket pedig beépítik a saját sejtjeikbe.  

A szennyezőanyagból, mint szubsztrátból a talajmikroorganizmusok által előállított 
energia és sejttömeg sztöchiometriai arányait mérési eredmények alapján le is írhatjuk. Egy 
átlagos szénhidrogén aerob biodegradációjának tervezésekor az alábbi sztöchiometriai 
egyenletből szoktunk kiindulni (Gruiz és Kriston; 1995).  

   C7H12 + 5 O2  + NH3  = C5H7N + 2CO2 + 4 H2O 
Mólsúlyok     96        160      14      113 (sejttömeg) 

Az egyenlet alapján becsülhető a szénhidrogének bontásához szükséges tápanyagok, és 
oxigén mennyisége. Ugyanakkor a keletkező CO2 mennyiségéből következtethetünk a 
degradálódott szénhidrogén mennyiségére.  

Természetesen ennek az egyenletnek a sztöchiometriája függ a szénhidrogén 
molekulasúlyától és szerkezetétől és a mikroorganizmus azon képességétől, hogy milyen 
arányban termel energiát és sejttömeget.  
Az egyenlet segítségével a technológia-értékelés keretében az elbomlott szénhidrogén 
mennyiségének becslésével, elkészítjük a technológia anyagmérlegét.  
 

A technológia környezeti kockázata 

A kockázatcsökkentő intézkedések és a remediációs technológiák során is kell 
kockázatokkal számolnunk. A szennyezőanyagok teljes életciklusát figyelembe kell venni, 
így kell meghatározni a remediáció közbeni és az esetleges utáni kockázatokat. Számításba 
kell venni az eltávolított, szennyezőanyagban dús frakciók (fázisok) további útját is. A 
technológiát kivitelező szakemberek feladata, a technológiából eredő kockázatok nullára 
csökkentése. 
Az in situ technológiák esetén fokozott figyelmet kell fordítani a technológia területének, 
környezetének védelmére. Az in situ technológiák ugyanis teljes felületükkel érintkeznek a 
környezettel, annak elemeivel és fázisaival, gyakorlatilag nyitott reaktornak tekinthetők. 

Az összefoglaló értékelés során jellemezzük és ismertetjük a technológia alkalmazása 
során felmerülő, a technológia alkalmazásából eredő kockázatokat és megelőzésüket. 
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Továbbá számba vesszük a technológia befejezése utáni lehetséges maradék kockázatokat, 
és az ezek csökkentésére hozható intézkedéseket. 

 

Költség-hatékonyság felmérés 

A technológia gazdasági értékelésére alkalmazható a költség-haszon és a költség-
hatékonyság felmérés. 

A költség-haszon felmérés olyan kvantitatív döntéstámogató rendszer, amely 
pénzértékben fejezi ki a döntési változatok költségeit és hasznait. A jövőbeni 
területhasználat és ezzel összefüggésben a célállapot különbözhet az egyes döntési 
alternatíváknál, lehetővé teszi például a területfejlesztés tervezése során egy nagyobb 
hasznot hozó jövőbeni területhasználat választását egy költségesebb kockázatcsökkentési 
megoldás mellé. 

A költség-hatékonyság felmérést megoldási lehetőségek értékelésére használják, azonos 
célértékhez és jövőbeni használathoz tartozó alternatívák esetén. Általában olyankor, ha 
nincs elég adat a komplett költség-haszon felméréshez.  
Fajlagos költségeket képeznek az alternatívákra, majd összehasonlítás után az ugyanahhoz 
a célértékhez vezető legkisebb költségű alternatívát választják. A fajlagos mutatók 
vonatkozhatnak a szennyezett terület nagyságára, a szennyezett talajtérfogatra vagy például 
talajmennyiségre. 

Mivel a transzformátorállomás marad transzformátorállomás, tehát nincsenek 
különböző hasznokat hozó jövőbeni használatok, ebben az esetben a költség-hatékonyság 
felmérését kell alkalmazni. Tehát a különböző technológiai alternatívák egységnyi 
területre, térfogatra, stb. vonatkozó költségeit hasonlítjuk össze. 
 
A technológia SWOT analízisének szempontjai 

Az előrelátó, körültekintő tervezéshez és az értékeléshez is elengedhetetlen a SWOT-
analízis. A módszer elnevezése tulajdonképpen egy angol nyelvű rövidítést takar, melynek 
feloldása már be is mutatja a módszert magát. A SWOT-analízis felsorakoztatja egy 
rendszer vagy eljárás gyenge és erős pontjait, valamint azt, hogy milyen erőforrásokat 
képes mozgósítani, tehát mik a lehetőségei, és milyen veszélyekre számíthat.  

A fenti kifejezések angol megfelelői: strengths, weaknesses, opportunities és threats, 
melynek kezdőbetűi adják a SWOT kifejezést.  
Tehát a vizsgálandó négy terület a következő: 
Strengths =  Erősségek 
Weaknesses = Gyengeségek 
Opportunities = Lehetőségek 
Threats = Veszélyek, fenyegetések 

A transzformátorállomás szennyezett talajának kezelésére alkalmazott biotechnológiát 
is alávetjük a SWOT analízisnek. Sorba vesszük a konkrét technológia erősségeit, a 
bioremediáció gyenge pontjait, új lehetőségeit és fejlesztési irányait, valamint a 
technológiával kapcsolatos fenyegetéseket. 
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44..  AA  CCIIKKLLOODDEEXXTTRRIINNEESS  RREEMMEEDDIIÁÁCCIIÓÓ  KKUUTTAATTÁÁSS--FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII  
EERREEDDMMÉÉNNYYEEII  ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSÜÜKK  

 

Szennyezett talajok kezelésére alkalmazható, innovatív, költséghatékony, természetes 
folyamatokon alapuló technológia tervezése, megalapozása, kidolgozása állt kutatás-
fejlesztési munkánk középpontjában, amely egy környezetbarát adalékot, random 
metilezett ß-ciklodextrint (RAMEB) alkalmaz a szerves talajszennyező anyagok 
hozzáférhetőségének és biológiai lebonthatóságának javítására. 

Fő célkitűzésünk a ciklodextrinnel intenzifikált bioremediáció olyan színvonalra 
fejlesztése volt, ami versenyképessé teszi hatékonyság és időigény szempontjából, a többi 
nem biológiai folyamaton alapuló, vagy nem intenzifikált biológiai technológiához képest. 
Az új talajremendiációs módszer megalapozásához és kifejlesztéséhez szükséges 
kísérletekhez, problémaspecifikus léptéknövelési koncepciót alkalmaztunk. A szennyezett 
területek jellemzésére, a szennyezett talaj kockázatának felmérésére és a remediáció 
monitoringjára fizikai-kémiai és biológiai és ökotoxikológiai mérési módszereket magába 
foglaló integrált metodikát dolgoztunk ki és alkalmaztunk. A technológia tudományos és 
technikai jellemzésére értékelésére pedig egy négy alegységből álló értékelési módszert 
használtunk, melynek elemei az anyagmérleg, a technológia saját kockázata, költség-
hatékonyágának felmérése és a SWOT analízis. 
Kutatás-fejlesztési munkánkat több kísérleti fázisra bontva, lépésről lépésre megvalósított 
fokozatos méretnövelés során vizsgáltuk a szerves szennyezőanyagok biodegradációját 
különböző környezeti feltételek mellett, a RAMEB és a különböző technológiai 
paraméterek hatását a talajban zajló folyamatokra. A kisméretű laboratóriumi kísérletektől 
kezdve, a nagylabor kísérleteken keresztül a szabadföldi alkalmazásig teszteltük a 
technológia alkalmazhatóságát, beállítottuk az optimális technológiai paramétereket, 
kiválasztottuk a hely- és szennyezőanyag-specifikus sajátosságoknak megfelelő 
technológiát. 
Kutatómunkánk minden fázisában integrált kémiai-biológiai-ökotoxikológiai 
módszeregyüttest alkalmaztunk a talajok jellemzésére, a szennyezett terület állapotának 
felmérésére, valamint a remediáció tervezéséhez és monitorozásához. Az általunk javasolt 
integrált metodika módszerei alkalmasak a szennyezőanyagok fizikai-kémiai 
tulajdonságainak jellemzésére a talajban, a talaj biológiai állapotának, a mikroflóra 
aktivitásának felmérésére, valamint felhasználhatók a szennyezőanyagok ökoszisztémára 
gyakorolt hatásának vizsgálatára. 
A fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai tesztek együttes értékelésével információt 
kaphatunk a szennyezőanyagok hozzáférhetőségének, mobilitásának alakulásáról, az ebből 
következő biodegradálhatóság- és toxicitás-változásokról, valamint azokról a 
kölcsönhatásokról, amelyek a szennyezőanyag és a talaj, valamint a talajmikroflóra között 
megnyilvánulnak. 
 

4.1. Szénhidrogénekkel szennyezett talajok bioremediációja mikrokozmoszban  
A léptéknövelési koncepció első és második fázisában a szerves szennyezőanyagok 

biodegradációját, mesterségesen szennyezett talajokban, nagyszámú, kisléptékű 
mikrokozmosz tesztben és kísérletben vizsgáltuk. Szilárd fázisú tartályreaktorban, töltött 
oszlopreaktorban és kevertetett iszapfázisú reaktorokban, aerob körülmények között 
tanulmányoztuk mind a könnyebben degradálható (dízelolaj), mind nehezen bontható 
szénhidrogének (transzformátorolaj, nyersolaj) biodegradálhatóságának körülményeit.  
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4.1.1. Dízelolaj és transzformátorolaj biodegradációja talajban 
A biodegradáció hatékony lefolyásának feltétele a talajmikroflóra adaptálódása, képessé 

válása arra, hogy a szennyezőanyagot szubsztrátként hasznosítsa energiatermelő 
folyamataiban. Ezt a kezdeti adaptációs és a biodegradáció kezdetét jelentő szakaszt 
viszgáltuk egy könnyen bontható és egy nehezebben bontható szennyezőanyaggal egy jó 
minőségű, aktív, életképes humuszos vályogtalaj esetén, aminek a mikroflórája feltehetően 
alkalmas az adaptációra. 

A biodegradációs kísérletek során 10 000 és 30 000 mg/kg koncentrációban dízelolajjal 
és transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett barna erdőtalajban vizsgáltuk a 
szennyezőanyagok biodegradációját. 

Az értékelés a kísérletek elején és végén meghatározott kémiai szennyezettségi jellemzők, 
így az összes extraktumtartalom (gravimetriával meghatározott extraktum tömeg), 
gázkromatografálható szénhidrogén-tartalom (a gázkromatogramról dízelolaj kalibrációval 
meghatározott mennyiség), és a talajmikroflórát jellemző aerob heterotróf és az olajbontó 
sejtszám alapján történt. 
A kísérletek időtartama dízelolajjal szennyezett talaj esetén 2 hét, a transzformátorolajjal 
szennyezett talaj esetén 3 hét volt. Több kísérletsorozatot is indítottunk. Ezeknek az 
eredményeit, intervallumok formájában adom meg, a következő összefoglaló 
táblázatokban. A 4.1. és 4.2. táblázat az extraktumtartalom változását mutatja a kísérletben. 

4.1. táblázat. Extraktumtartalom változása dízelolajjal szennyezett talajokban a biodegradációs 
kísérlet során  

Minta Gravimetriás extraktumtartalom [mg/g] 
Dízelolaj koncentráció Szilárd fázisú talaj Iszap fázisú talaj 

 Indítás 2 hét után Indítás 2 hét után 
10 000 mg/kg 6–11 7–8 8–10 7–9 
30 000 mg/kg 29–33 26–29 28–31 24–26 

4.2. táblázat. Extraktumtartalom változása transzformátorolajjal szennyezett talajok esetén a 
biodegradációs kísérlet során  

Minta Gravimetriás extraktumtartalom [mg/g] 
Transzformátorolaj koncentráció Szilárd fázisú talaj Iszap fázisú talaj 

 Indítás 3 hét után Indítás 3 hét után 
10 000 mg/kg 11–13 7–10 10–14 8–12 
30 000 mg/kg 29–32 27–30 31–37 27–33 

Az első két, illetve három hétben minimális volt a csökkenés a gravimetriásan 
meghatározott kivonat, extraktum mennyiségében. Ennek oka, hogy az extraktumtartalom 
a feltáródás, vagy mobilizálódás következtében fellépő növekedés és a biodegradáció 
folyamán fellépő szennyezőanyag csökkenés eredőjét mutatja. 
Ugyanakkor a gázkromatográfiával meghatározható dízelolaj frakció mennyisége 
nagymértékben lecsökkent. A 4.3. és 4.4. táblázat a szénhidrogén-mennyiség változását 
mutatja a kísérletben. 
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4.3. táblázat. A 2 hét alatt eltávolított szénhidrogén-mennyiség dízelolajjal szennyezett talajok 
esetén (%-ban kifejezve) 

Minta Eltávolított dízelolaj [%] (GC-FID) 
Dízelolaj koncentráció Szilárd fázisú talaj Iszap fázisú talaj 

10 000 mg/kg  50–58 25–33 
30 000 mg/kg  33–46 20–30 

4.4. táblázat. A 3 hét alatt eltávolított szénhidrogén-mennyiség transzformátorolajjal szennyezett 
talajok esetén (%-ban kifejezve) 

Minta Eltávolított transzformátorolaj [%] (GC-FID) 
Transzformátorolaj koncentráció Szilárd fázisú talaj Iszap fázisú talaj 
10 000 mg/kg 48–56 37–43 
30 000 mg/kg 30–49 16–29 

Míg az extraktumtartalom csak kis mértékben változott, szennyezőanyag csökkent 
mennyisége és a nagy számban jelenlévő szénhidrogénbontásra specializálódott 
mikroorganizmusok (4.5. és 4.6. táblázat) jelzik a talajban zajló intenzív biodegradációt. A 
gázkromatográfiával mért szénhidrogén-tartalom alapján meghatározott százalékban 
kifejezett szennyezőanyag-eltávolítás értékek nagyobbak a 10 000 mg/kg koncentrációban 
szennyezett mintáknál. Ugyanakkor abszolút értékben kifejezve a lebontott szénhidrogén 
mennyiséget, a nagyobb szennyezettségű talajokban nagyobb szennyezőanyag-mennyiség 
került biodegradációra. Mindkét szennyezőanyag esetén jelentős különbség mutatkozott a 
háromfázisú, teljes talaj és az iszapformájú talaj között. A háromfázisú talaj kezelése során 
hatékonyabb biodegradációt értünk el, átlagban 1,5–2-szeres intenzitás mutatkozott a 
háromfázisú talaj javára. 

4.5. táblázat. Dízelolaj-bontó sejtek számának változása frissen szennyezett/adaptálódott talajokban 

Minta Dízelolaj-bontó sejtek száma [*106 sejt/g talaj] 
Dízelolaj koncentráció Szilárd fázisú talaj Iszap fázisú talaj 

 Indítás 2 hét után Indítás 2 hét után 
10 000 mg/kg 6,4–11,0 15,0–24,0 0,2–0,5 3,4–6,4 
30 000 mg/kg 1,1–2,4 11,0–15,0 0,3–1,1 6,4–11,0 

4.6. táblázat. Transzformátorolaj-bontó sejtszám változása adaptálódott talajokban 

Minta Transzformátorolaj-bontó sejtek száma [*106 sejt/g talaj]
Transzformátorolaj koncentráció Szilárd fázisú talaj Iszap fázisú talaj 

 Indítás 3 hét után Indítás 3 hét után 
10 000 mg/kg 0,1–1,1 4,6–24,0 0,2–1,1 3,4–6,4 
30 000 mg/kg 0,2–1,5 4,6–11,0 1,2–2,4 6,4–11,0 

A szennyezőanyagot bontó mikroorganizmusok száma 2–20-szorosára nőtt a kísérlet 
végére az indulásai értékekhez viszonyítva, tükrözve a mikroorganizmusok működését, 
aktivitását a talajban. A kísérlet végén, az iszap fázisú talajokban, az olajbontó sejtszám a 
vizsgált esetek többségében alacsonyabb volt, mint a három fázisú (szilárd) talajban mért 
érték. 
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4.1.2. Szénhidrogének biodegradációjának jellemzése és követése talajlégzés mérésével 
levegőztethető oszlopreaktorban 

Kutatócsoportunk által kifejlesztett, talajlégzés mérésére szolgáló berendezésben 
vizsgáltuk a könnyebben bontható dízelolaj, és a nehezebben bontható nyersolaj 
biodegradációját a környezeti és technológiai paraméterek változtatásával. 
Levegőztethető töltött oszlopreaktorban, mesterségesen szennyezett talajokban követtük és 
értékeltük a mikroorganizmusok által termelt CO2 mennyisége alapján a levegőztetés 
intenzitásának, a szénhidrogének típusának és koncentrációjának, valamint a szennyeződés 
korának (adaptáció időtartamának) hatását a szennyezőanyagok biodegradációjára. 
A kísérletek indítása előtt és a levegőztetési periódus végén megállapítottuk az aerob 
heterotróf sejtek számát, a szénhidrogénbontó sejtek számát, valamint gázkromatográfiás 
méréssel a szénhidrogén-tartalmat. Az oxigénellátottság növelése, a levegőztetés jelentős 
szereppel bír a mikroorganizmusok szénhidrogén-bontásának intenzifikálásában, minden 
olyan esetben, amikor biodegradációhoz szükséges oxigén a limitáló tényező. A 
technológia szempontjából fontos a mikroflóra aktiválásához szükséges levegőztetés 
mértékének és időtartamának kimérése.  
A levegőztetés hatásának megállapítására napi félórás és napi 24 órás, folyamatos 
levegőztetés alkalmazásával végeztünk kísérleteket, 30 000 mg/kg koncentrációban 
dízelolajjal szennyezett talajjal. A dízelolajbontó sejtek számát és a CO2-termelés 
változását a levegőztetés hatására a következő ábrák mutatják. 
 

4.1. ábra. A levegőztetés hatása a CO2-termelésre 4.2. ábra. Dízelolajbontó sejtszám változása 
        levegőztetés hatására 

 
Az ábrák jól szemléltetik a levegőztetés szerepét a mikroorganizmusok aktiválásában és 

a szénhidrogén-bontás intenzifikálásában. A 4.1. ábrán láthatjuk, hogy folyamatos (napi 24 
órás) levegőztetés hatására már a második naptól megindul az intenzív CO2 termelés (és 
ezzel párhuzamosan a biodegradáció). A kisebb mértékű (napi fél órás) levegőztetés 
hatására csak a negyedik nap után tapasztaltunk intenzívebb, a folyamatosan levegőztetett 
kontroll (szennyezőanyagot nem tartalmazó) talajétól eltérő, nagyobb mértékű CO2 
termelést. Az olajbontó sejtek számának növekedése a folyamatos levegőztetés hatására 3-
szoros a csupán napi fél órás levegőztetéshez viszonyítva, amint azt a 4.2. ábrán láthatjuk.  

 
A szénhidrogének típusából adódó különbségek kimérésére barna erdő talajt szennyeztünk 
dízelolajjal és orosz nyersolajjal 30 000 mg/kg koncentrációban, és a talajokat 
folyamatosan levegőztetve vettük fel a CO2-termelés időgörbéjét. 
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4.3. ábra. Dízelolajjal és nyersolajjal szennyezett  4.4. ábra. Olajbontó sejtszám változása dízel- 
talaj CO2-termelése  és nyersolajjal szennyezett talajban 

 
A dízelolajjal szennyezett talajok esetében már az első naptól élénk CO2-termelést 

figyelhettünk meg, míg az orosz nyersolajjal szennyezett talajban intenzív olajbontás csak 
a 3. nap után kezdődik. A mérés 8 napos időtartama alatt a dízelolajjal szennyezett talaj 
levegőztetése során több CO2 keletkezett, mint az orosz nyersolajjal szennyezett talaj 
esetén. A rövidebb szénláncú szénhidrogéneket tartalmazó dízelolaj könnyebben bontható, 
a nyersolajnak csak egy kis részét teszi ki ez a viszonylag jól bontható frakció. A 
dízelolajhoz gyorsabban tudtak adaptálódni a talajmikróbák.  
Egy hosszabb adaptációs idő után a nehezebben bontható nyersolajjal szennyezett talaj 
CO2-termelése is megnőtt, majd a könnyen bontható frakció elfogyása után, a CO2-
termelés ismét lassuló szakaszba került. Az olajbontó sejtszámok is arra utalnak, hogy a 
kísérlet végére a nyersolaj nehezebb frakciójának bontására képes mikroorganizmusok is 
elszaporodtak, a hosszabb adaptáció után. A légzési görbe lépcsőzetessége jól jellemzi a 
sokkomponensű nyersolaj egyes frakcióihoz való lépcsőzetes adaptáció után bekövetkező 
megnövekedett mértékű biodegradációt: a frakciók molekulatömegének és 
bonthatatlanságának növekedtével csökken a lépcsőfokok emelkedése és meredeksége. 
 

A szennyező szénhidrogén növekvő koncentrációjának hatását a talajmikroflóra 
aktivitására 10 000, 30 000 és 50 000 mg/kg koncentrációban nyersolajjal szennyezett 
talajokkal tanulmányoztuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. ábra. A talaj CO2 termelése különböző koncentrációjú nyersolaj-szennyezettség esetén 
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A 4.5. ábra jól szemlélteti, hogy a 10 000 mg/kg és a 30 000 mg/kg koncentrációban 
szennyezett talajok esetén a talajmikroflóra tudott adaptálódni a szennyező szénhidrogén 
mennyiségéhez, a CO2 termelés a szennyezőanyag mennyiségének növekedésével 
párhuzamosan nőtt. Az 50 000 mg/kg koncentrációban szennyezett talajnál azonban már 
gátolt volt az olajbontás és a mikróbaműködés. 

 
4.6. ábra. Az eltávolított szénhidrogén-mennyiség a  4.7. ábra. Olajbontó sejtszám a különböző 
különböző koncentrációkban szennyezett talajokban  koncentrációkban szennyezett talajokban 

 
Az olajbontó sejtek száma és a termelődött CO2 mennyisége is mutatja, hogy a talaj 

mikroorganizmusait gátolta az 50 000 mg/kg szennyezőanyag koncentráció. Légzésük alig 
nagyobb, mint a kontrollé, és kisebb, mint a 10 000 mg/kg-os talajé; a sejtszámról, melyet 
a 4.7. ábra mutat, ugyanezt lehet elmondani. Az ilyen nagy szénhidrogén koncentráció 
mind a levegőellátást, mind a vízaktivitást olyan nagymértékben befolyásolja, hogy ahhoz 
a mikroorganizmusok már nem tudtak jól alkalmazkodni és a benne lévő szénhidrogének 
toxicitása is számottevő.  
Mindazonáltal a 4.6. ábrán látható, hogy az 50 000 mg/kg-os talajból eltávolított olaj 
abszolút mennyisége még így is megközelítette a 30 000 mg/kg-osat. A 10 000 és 30 000 
mg/kg-os koncentrációjú talajokat összehasonlítva viszont megállapítható, hogy egységnyi 
talaj, egységnyi idő alatt kétszeres szénhidrogén mennyiséget volt képes elbontani a 
nagyobb koncentrációjú szennyezettség esetén, tehát a mikroflóra olajbontó kapacitása a 
10 000 mg/kg-ban nincs teljesen kihasználva.  
A szénhidrogénbontás optimálásakor tehát a szennyezőanyag koncentrációt is kell 
szerepeltetnünk, mint változtatható technológiai paraméter, hiszen ex situ bioremediáció 
alkalmával a technológusnak módjában áll különböző szennyezettségű talajokat keverni, 
ily módon azt a maximális koncentrációt beállítani, amely a leghatékonyabb 
szénhidrogénbontást biztosítja. 
 

Az adaptációs időtartam hatásának vizsgálatához 30 000 mg/kg koncentrációban 
dízelolajjal szennyezett talajt egy hét és 6 hét adaptációs időszak után vizsgáltuk CO2-
termelés szempontjából. Az adaptációs periódus a szennyezettség korával egyenértékű 
paraméter. Az adaptációs periódus hosszának hatását a dízeolaj biodegradációjára a 4.8.–
4.10. ábrák mutatják. 
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4.8. ábra. Az adaptációs periódus hosszának hatása a dízelolaj biodegradációjára  
(CO2-termelés alapján) 

 
 

 
4.9. ábra. Az eltávolított szénhidrogén-mennyiség  4.10. ábra. Olajbontó sejtszám a különböző 

a különböző korú szennyezett talajokban   korú szennyezett talajokban 
 

Az adaptáció idejével (szennyeződés kora) összhangban van mind a CO2 termelés 
mértéke, mind az olajtartalom alakulása. A termelődött CO2 mennyisége (4.8. ábra) a 6 
hétig adaptáltatott szennyezett talaj esetén nagyobb mikrobiológiai aktivitást tükrözött; az 
extrahálható és gázkromatografálható szénhidrogén-tartalom (4.9. ábra) pedig mind a 
kiindulási állapotban, mind levegőztetéses kísérlet után kisebb volt, mint a 1 hétig 
adaptáltatott szennyezett talajban.  
A hathetes adaptáció után magasabb volt az olajbontó sejtszám (4.10. ábra), mint 1 hét 
adaptáció után. Levegőztetéssel ezt 15-szörösére tudtuk növelni az 1 hétig adaptáltatott, 
10-szeresére a 6 hétig adaptáltatott talajban. 
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4.1.3. Kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj kezelése levegőztethető töltött 
oszlopreaktorban és kevertetett iszapreaktorban 

Kutatási munkánk ezen részében a püspökladányi fatelítő üzem területéről származó 
kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediálhatóságának tanulmányozására 
végeztünk mikrokozmosz kísérleteket. Iszapfázisú biodegradációt, és bioventillációt 
modelleztünk a szennyezett talaj remediálására laboratóriumi méretben. Célunk ezen 
technológiák alkalmazhatóságának tesztelése és összehasonlítása, valamint az általunk 
kifejlesztett integrált technológiamonitoring rendszer alkalmazása és értékelése volt. 
A technológiák követésére és értékelésére alkalmazott integrált metodika, fizikai-kémiai, 
biológiai és ökotoxikológiai módszereket tartalmazott, az előző munkafázis metodikájához 
képest, bővített változatban. Ezt indokolja, hogy a kőszénkátrányolaj nehezen bontható, 
sokkomponensű, komplex szennyezőanyag, aminek a vizsgálata talajban összetettebb 
metodikát igényel, hiszen a talajfázisok közötti megoszlás és a hozzáférhetőség sokkal 
nagyobb szerepet játszik, mint a dízelolajnál és a kőolajnál.  
Az irodalomban nagyon kevés adat van a kőszénkátrányolajjal szennyezett talajok 
toxicitására vonatkozóan. Emellett ezeknek a publikációknak nagy része bakteriális 
teszteket vagy csak egy magasabbrendű fajt alkalmaz a kőszénkátrányolajjal szennyezett 
talajok vizsgálatára (Ahtiainen és mtsai, 2002; Charrois és mtsai, 2001; Haeseler és mtsai, 
1999; Salminen és mtsai, 2002). A fentiek figyelembevételével a komplex szennyezőanyag 
hatásának vizsgálatára a kémiai és biológiai vizsgálatokkal párhuzamosan egy 
ökotoxikológiai módszercsomagot alkalmaztunk 5 tesztorganizmus és 6 végpont 
alkalmazásával, hogy az összehasonlító vizsgálat eredményei alapján eldönthessük, mely 
tesztek és tesztorganizmusok alkalmasak a nagymolekulájú toxikus szerves 
szennyezőanyagok tesztelésére a talajban. 
Kémiai vizsgálatok: 

• Talajminták extrakciója: ultrahangos dezintegrátorban hexán-aceton (2:1) arányú 
elegyével: extraktumtartalom gravimetriás meghatározása 

• Az extrahálható petróleum szénhidrogén, EPH (Extractable Petroleum 
Hydrocarbon) tartalom meghatározása GC-FID alkalmazásával  

Biológiai vizsgálatok: 
• Aerob heterotróf telepképző sejtek számának meghatározása 
• Szénhidrogénbontó sejtek számának meghatározása  

Ökotoxikológiai vizsgálatok: 
Az alkalmazott tesztorganizmusok és az alkalmazott végpontok az alábbiak voltak: 

• Azotobacter agile dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás, 
• Pseudomonas fluorescens dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás, 
• Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlás,  
• Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlás,  
• Folsomia candida pusztulás. 
 

Két különböző szennyezettségű mintával (minták jele: PL.I. és PL.II.) indítottuk a 
bioremediációt modellező kísérleteket: 

PL. I. Közepesen szennyezett (EPH: 8 000 mg/kg), sötét agyagos talaj, 
PL. II. Erősen szennyezett (EPH: 133 800 mg/kg) talaj, fekete, kavicsos feltöltés. 

A kísérletek indítása előtt meghatároztuk a talajok kémiai, biológiai és ökotoxikológiai 
jellemzőit (4.7. táblázat), valamint érzékenységi vizsgálatokat végeztünk a 
tesztorganizmusokkal, kőszénkátrányolajjal különböző koncentrációban szennyezve 
OECD talajt alkalmazva. 
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Bioventilláció modellezése levegőztetett oszlopreaktorban 

A 3 fázisú talajjal töltött oszlopreaktorban 25 napig folyamatosan levegőzettük a 
szennyezett talajokat, és mértük a mikroorganizmusok általi bontásból származó CO2 
mennyiségét. A kezeletlen talajok és a 25 napig levegőztetett talajok kémiai, biológiai és 
ökotoxikológiai jellemzőinek összehasonlítása alapján állapítottuk meg a bioventillációs 
technológia alkalmazhatóságát és intenzifikálhatóságát levegőztetéssel. A 4.11. ábra 
mutatja a CO2 termelést a kőszénkátránnyal szennyezett talaj bioventillációja során. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11. ábra. A CO2 termelés kőszénkátránnyal szennyezett talaj bioventillációja során 
 

Az erősen szennyezett talajban bekövetkezett nagyobb mértékű biodegradációt jól 
jellemzi a folyamat során, a mikroorganizmusok bontó tevékenységéből származó 
szignifikánsan és folyamatosan nagyobb CO2 mennyiség. Ezzel összhangban a 
szénhidrogén-tartalom csökkenése is sokkal nagyobb mértékű volt a PL.II. talajban (4.7. 
táblázat). A szennyezett területről származó talajok kezelés előtti (kiindulási) és 
bioventilláció utáni jellemzőit a 4.7. táblázat mutatja. 

A kiindulási és a kezelt talajok adatait összevetve láthatjuk, hogy az erősen szennyezett 
PL.II. talajnál az EPH-tartalom a felére csökkent, míg a kismértékben szennyezett PL.I. 
talajnál a szennyezőanyag bontásának mértéke sokkal kisebb. A PL.II. minta esetén 
csaknem 70 000 ppm (51 %-os eltávolítás) a lebomlott szénhidrogének mennyisége, míg a 
PL.I. minta esetén csupán 1 000 ppm (13 %-os eltávolítás) szennyezőanyag degradálódott. 
Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a kis szennyezettségű talaj már átesett egy 
hatékony spontán biodegradáción (jó minőségű talaj), és mi már a bontás után 
visszamaradt, nehezen bontható maradékkal birkóztunk. A nagykoncentrációjú talaj 
viszont friss szennyezettségűnek és még alig adaptálódottnak tűnik. Ezeket a 
feltételezéseket alátámasztják a mikrobiológiai vizsgálatok is.  
A kísérlet során a kis szennyezettségű talaj esetén nem változott, az erősen szennyezett 
talaj esetén csökkent az olajbontó sejtek száma. A könnyen bontható frakciók 
degradálódása után, a nehezebben degradálható (esetenként toxikusabb) frakciókhoz újabb 
adaptációs periódus szükséges.  
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4.7. táblázat. Az eredeti szennyezett talajok és a bioventillációval kezelt talajok jellemzői 

Jellemzők  
 

PL.I. 
Kiindulási

PL.I. 
kezelt 

PL.II. 
kiindulási 

PL.II. 
kezelt 

Extraktumtartalom [mg/kg talaj] 20 016 17 706 165 349 119 786

K
ém

i

EPH-tartalom [mg/kg talaj] 8 000 6 986 133 800 65 311 
Aerob heterotróf sejtszám [sejt/g talaj] *107 18,2 4,0 6,1 7,1 

B
io

ló
gi

ai
 

Kőszénkátrányolaj-bontó sejtszám  
[sejt/g talaj] *104 

46,0 46,5 4600 46,5 

Vibrio fisheri biolumineszcencia gátlás  
ED50 [g talaj] 

0,0074 
 

0,0026 
 

0,0077 
 

0,0065 
 

Vibrio fisheri biolumineszcencia gátlás 
Cu50 [mg Cu / kg talaj] 

457 
toxikus 

1508 
nagyon tox

439 
toxikus 

713 
nagyon tox

Azotobacter agile dehidrogenáz enzimakt. 
gátlás ED50 [g talaj] 

0,11 
nagyon tox

0,11 
nagyon tox

>0,50 
nem toxik. 

0,45 
enyhén tox

Pseudomonas fluorescens dehidrogenáz  
enzimakt. gátlás  ED50 [g talaj] 

0,11 
nagyon tox

0,11 
nagyon tox

0,45 
enyhén tox 

0,11 
nagyon tox

Sinapis alba gyökérnövekedés gátlás  
ED50 [g talaj] 

1,3 
toxikus 

4,5 
enyhén tox.

0,12 
nagyon tox 

>5,0 
nem tox 

Sinapis alba szárnövekedésgátlás  
ED50 [g talaj] 

0,70 
nagyon tox

1,91 
toxikus 

0,15 
nagyon tox 

1,70 
toxikus 

Ö
ko

to
xi

ko
ló

gi
ai

 

Folsomia candida mortalitás 
LD50 [g talaj] 

0,75 
nagyon tox

0,75 
nagyon tox

<0,02 
nagyon tox 

0,72 
nagyon tox

Az eltérő tesztorganizmusokra eltérő hatással volt a szennyezett talaj. A 
koncentrációkülönbség nem jelentett különbséget a toxicitásban, ez is alátámasztja, ahogy 
a kisebb koncentrációjú talaj relatíve toxikusabb, mert toxikusabb komponenseket 
tartalmaz. A kezelés hatására megnövekedett toxicitást mutattak a baktériumok, 
kismértékben csökkenőt a növények és nem mutatott jelentős változást a nagy 
érzékenységéről ismert Collembola. Ez a látszólagos ellentmondás nem ellentmondás, ha 
ismerjük a hatásmechanizmusokat és az egyes tesztorganizmusok érzékenységi skáláját és 
a sokkomponensű rendszerek, szennyezőanyagok viselkedését a talajban.  
Ahogy a komponenesek megoszlanak a talaj egyes fázisai között, úgy a toxicitás is 
megoszlik. A baktériumok érzékenyek a fenolos és policiklikus aromás vegyületekre, a 
növények viszont kevésbé. Ahogy fogy az illékony és vízoldható, vagy ahhoz közeli 
biodegradálható frakciók mennyisége, úgy csökken a nagymolekulájú vegyületek számára 
oldószerként viselkedő frakció mennyisége is. Emiatt a nehezen degradálható nehéz 
frakció kicsapódik, és oldhatatlan formájában kevésbé zavarja a növényeket, viszont a 
biotenzideket szintetetizáló, emiatt a nagymolekulájú szerves anyagokat emulgeálni képes 
baktériumokat igen. 
A toxicitásértékek és a többi eredmény is azt mutatja, hogy a kőszénkátrányolaj 
biodegradációja talaj-ventillációval (levegőztetéssel) nagymértékben intenzifikálható és 
még a 133 800 mg/kg-os extrém nagy érték is csökkenthető a mikroorganizmusok 
tevékenysége révén. Ugyanakkor hosszabb idő szükséges, hogy elfogadható kockázatra 
csökkenjék és már ne mutasson toxicitást a talaj lakói számára. A megfelelő csökkenés 
elhúzódására számítanunk kell, hiszen a könnyebben degradálódó komponensek elfogyása 
utáni maradék már csak nagyon lassan bomlik, amint azt a kis szennyezettségű talaj esetén 
láttuk. 
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Iszapfázisú bioremediáció modellezése 

Kevertetett reaktorokban, iszapfázisban tanulmányoztuk a bioremediáció 
hatékonyságát. A kőszénkátránnyal szennyezett talajokból 500 g-ot, három reaktorban, 
alapsóoldatban szuszpendáltunk fel. Egyet beoltottunk H10CS, kereskedelemben is 
forgalmazott olajbontó mikróbakeverékkel (15*108 sejt/ml), egyet pedig a szennyezett 
talajból izolált és felszaporított mikróbákból készített oltóanyaggal (8*108 sejt/ml). A 
harmadik reaktor szolgált kezeletlen kontrollként. 
A kísérlet során a reaktorokból (1, 3, 6, 8 és 10 hét elteltével) vett mintákat a fejezet elején 
megadott integrált módszeregyüttessel vizsgáltuk és értékeltük. Az EPH-tartalom 
változását a 4.12 és 4.13. ábrák mutatják. 

4.12. ábra. Az EPH-tartalom változása az  4.13. ábra. Az EPH-tartalom változása az 
iszapfázisú bioremediáció során (PL.I.)  iszapfázisú bioremediáció során (PL.II.) 

A szénhidrogén-tartalom változását több párhuzamos folyamat eredője adja. A 
szennyezőanyag mobilizálódása miatt nő, de a mikrobiális degradáció 
túlkompenzálhatja ezt a növekedést. A kismértékben szennyezett talajnál a 3. hét után, 
míg a nagymértékben szennyezett talaj esetén 6 hét elteltével erőteljesen csökkent az 
EPH-tartalom, a szennyezőanyag degradációja következtében. A kismértékben 
szennyezett PL.I. mintánál a kísérlet végére 77 % (mikrobiális adalék nélkül), 81 % 
(H10CS) illetve 87 %-os (saját mikroorganizmusok) eltávolítást értünk el. A PL.II. 
jelű, nagy szennyezettségű minta esetén, 10 hét után ehhez képest kisebb, 48 % (-), 
56 % (H10CS) illetve 63 %-os (saját mikroorganizmusok) volt a szennyezőanyag-
eltávolítás, de ez szennyezőanyag-mennyiségben 63 000–80 000 mg/kg közötti 
eltávolított mennyiséget jelent, míg a kis szennyezettségűnél mindössze 5 800–
6 400 mg/kg-ot.. A szennyezőanyagot bontó sejtek száma az első periódusban tükrözte 
a beoltás pozitív hatását, majd a könnyebben hasznosítható és hozzáférhető frakciók 
degradációja után, a második periódusban csökkent a kőszénkátrányolaj-bontó sejtek 
száma (4.8. táblázat). 

4.8. táblázat. A kőszénkátrányolaj-bontó sejtek számának változása a kísérletben 

Kőszénkátrányolaj-bontó sejtek száma [*104 sejt/g talaj]  
Minta 1. hét 3. hét 6. hét 8. hét 10. hét 
PL.I. (-) 2 (0–9) 11 (2–52) 24 (5–112) 24 (5–112) 11 (2–52)
PL.I. (H10CS) 15 (3–70) 750 (160–3510) 24 (5–112) 24 (5–112) 11 (2–52)
PL.I. (saját mikroor.) 110 (24–515) 1100 (235–5148) 24 (5–112) 11 (2–52) 5 (1–23) 
PL.II. (-) 230 (49–1076) 150 (32–702) 24 (5–112) 5 (1–23) 8 (2–37) 
PL.II. (H10CS) 750 (160–3510) 110 (24–515) 240 (51–1123) 46 (10–215) 11 (2–52)
PL.II. (saját mikroor) 1100 (240–5150) 460 (98–2153) 240 (51–1123) 240 (51–1123) 11 (2–52)
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A mikrobiális oltóanyag alkalmazása kismértékben növelte a hatékonyságot, ez elsősorban 
a kísérlet végén mutatkozott meg a saját, felszaporított mikroorganizmusokkal beoltott 
mintákban 
 

A toxicitási tesztek eredményeit a 4.14–4.19. ábrák mutatják. A vízszintes piros vonalak 
alatt mért értékek – a nyíl irányában növekvő mértékű – toxicitást jeleznek. 
 
 

 
4.14. ábra. Toxicitás változása iszapfázisú bioremediáció 

során Vibrio fischeri biolumineszcencia teszttel 
 

 
4.16. ábra. Toxicitás változása iszapfázisú bioremediáció 

során Azotobacter agile enzimaktivitás gátlási teszttel 
 

 
4.18. ábra. Toxicitás változása iszapfázisú bioremediáció 

során Sinapis alba gyökérnövekedés gátlási teszttel 
 

 

 
4.15. ábra. Toxicitás változása iszapfázisú bioremediáció 
során Pseudomonas fluor. enzimaktivitás gátlási teszttel 

 

 
4.17. ábra. Toxicitás változása iszapfázisú bioremediáció 

során Folsomia candida mortalitási teszttel 

 
4.19. ábra. Toxicitás változása iszapfázisú bioremediáció 

során Sinapis alba szárnövekedés gátlási teszttel 
 

A tesztek többségében időben növekvő ED50 (LD50) értékeket, azaz csökkenő toxicitást 
mértünk az iszapfázisú talajban a kezelés során. A Vibrio fischeri bakteriális és az 
ugróvillás rovar Folsomia candida tesztorganizmussal mért talajtoxicitás-értékek 
arányosak a talaj EPH-tartalmával, a kiskoncentrációjú talaj kezelése után kikerült a 
toxikus tartományból, a nagykoncentrációjú pedig lassú csökkenést mutat.  
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A két talajbaktérium a Pseudomonas és az Azotobacter jól követi a szennyezőanyag 
hozzáférhetőségének növekedéséből adódó toxicitásnövekedést az első periódusban; de a 
4. hét után csökkenő toxicitást mutatnak, egyes kísérleti összeállítások már megközelítik 
vagy kijutnak a toxikus tartományból, másik megindulnak toxicitáscsökkenés irányába. A 
növényi tesztorganizmus egyértelmű választ adott; a gyökérnövekedés gátlása a 
kiskoncentrációjú talajnál már 2 hetes kezelés után megszűnt, a nagykoncentrációjúnál a 8. 
héttől kezdett csökkenni.  
Vizsgáltuk a toxicitási tesztek eredményei és az EPH-tartalom közötti korrelációt. A 
StatSoft® Statistica 6.0 programmal végzett korrelációanalízis eredményei alapján is a 
Sinapis alba szárnövekedés gátlási teszt korrelált legjobban az EPH tartalommal, 0,83–
0,97 szignifikáns korrelációs faktorokat kaptunk (p < 0,05). 
A statisztikai analízis eredményei alapján a következő csökkenő korrelációs sorrendet 
állapítottuk meg az ökotoxikológiai módszerek és az EPH tartalom között: 
Sinapis alba szárnövekedés gátlás > Sinapis alba gyökérnövekedés gátlás > Vibrio fischeri 
biolumineszcencia gátlás > Folsomia candida moralitás > Pseudomonas fluorescens 
dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás >Azotobacter agile dehidrogenáz enzimaktivitás gátlás. 

Ez a sorrend jól tükrözi a tesztorganizmusok érzékenységét a talajszennyezőanyag 
hozzáférhetőségére, illetve a tesztorganizmus és a talajszennyezőanyag kölcsönhatásából 
eredő kockázatmódosulásokat. A 4.9. táblázat az iszapfázisú bioremediációval kezelt 
talajok jellemzőit mutatja 10 hét kezelés után. A toxicitást nem mutató, vagy enyhén 
toxikus talajmintákat emeltem ki. 

4.9. táblázat. Az iszapfázisú bioremediációval kezelt talajok jellemzői (10 hét után) 

PL.I. PL. II.  
Mért jellemzők (-) H10CS Saját (-) H10CS Saját 

Extraktumtartalom [mg/kg talaj] 13 757 12 508 14 767 109 803 106 996 101 040 

K
ém

ia
i 

EPH-tartalom [mg/kg talaj] 1 845 1 528 1 093 70 108 59 448 49 674 

Aerob heterotróf sejtszám  
[sejt/g talaj] *107 

12,6 92,2 5,8 5,4 8,8 7,8 

B
io

lü
gi

ai
 

Kőszénkátrányolaj-bontó sejtszám 
[sejt/g talaj] *104 

11,0 11,0 5,0 8,0 11,0 11,0 

Vibrio fisheri biolumineszcencia 
gátlás ED50 [g talaj] 

0,095 0,077 0,062 0,0169 0,0258 0,0249 

Vibrio fisheri biolumineszcencia 
gátlás ΣCu50 [mg Cu / kg talaj] 

213 
enyhén tox

224 
enyhén tox

342 
toxikus 

359 
toxikus 

214 
enyhén tox 

286 
enyhén tox

Azotobacter agile dehidrogen. 
enzimakt. gátl. ED50 [g talaj] 

0,117 
nagyon tox

0,185 
toxikus 

0,335 
toxikus 

0,25 
toxikus 

0,50 
nem tox 

0,25 
toxikus 

Pseudomonas fluorescens dehidr. 
enzakt. g. ED50 [g talaj] 

0,185 
toxikus 

0,185 
toxikus 

0,185 
toxikus 

0,5 
nem tox 

0,5 
nem tox 

0,5 
nem tox 

Sinapis alba gyökérnövekedés 
gátlás ED50 [g talaj] 

5,0 
nem tox 

5,0 
nem tox 

5,0 
nem tox 

1,5 
toxikus 

1,12 
nagyon tox 

2,15 
toxikus 

Sinapis alba szárnövekedés gátlás 
ED50 [g talaj] 

4,26 
enyhén tox

5,0 
nem tox 

5,0 
nem tox 

0,5 
nagyon tox 

0,41 
nagyon tox 

0,41 
nagyon tox

Ö
ko

to
xi

ko
ló

gi
ai

 

Folsomia candida mortalitás 
LD50 [g talaj] 

2,60 
nagyon tox

5,59 
toxikus 

2,37 
nagyon tox 

0,14 
nagyon tox 

0,12 
nagyon tox 

0,12 
nagyon tox
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4.10. táblázat. A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj toxicitása különböző tesztorganizmusokon - 
Az érzékenységi vizsgálat és az iszapfázisú biodegradációs kísérlet eredményeinek összefoglalása 

Tesztorganizmus Végpont Expozíciós 
időtartam 

EC50 
[mg/kg] 

ED50 

[mg] 
Vibrio fischeri tengeri baktérium Biolumineszcencia 30 min 134 3–30 

Azotobacter agile talajlakó baktérium Dehidrogenáz enzimaktivitás 48 h 1950 155–500
Pseudomonas fluor. talajlakó baktérium Dehidrogenáz enzimaktivitás 48 h 3400 100–500
Sinapis alba szárazföldi növény Gyökérnövekedés 72 h 1000 60–2150
Sinapis alba szárazföldi növény Szárnövekedés 72 h 707 60–410
Folsomia candida talajlakó rovar Mortalitás 1 hét 445 20–210

 
A 4.10. táblázat a kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj toxicitását mutatja különböző 
tesztorganizmusokon. 
Az eredmények alapján a legérzékenyebb rendszernek a Vibrio fischeri biolumineszcencia-
gátlás bizonyult, majd a Folsomia candida mortalitás után a pedig a Sinapis alba 
szárnövekedés gátlás következett. Ugyan a legnagyobb érzékenységet a tengeri baktérium 
mutatta, de ökológiai relevanciája a többi érzékeny tesztorganizmushoz képest kisebb. 
Ezért is fontos a szennyezőanyag hatásának vizsgálatára ökotoxikológiai 
módszercsomagokat alkalmazni, lehetőleg különböző trófikus szinteket képviselő 
tesztorganizmusokkal. Az általunk javasolt kombináció a kőszénkátrányolajjal szennyezett 
talaj toxicitásának vizsgálatára a Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlási, a Sinapis alba 
szárnövekedés gátlási és a Folsomia candida mortalitási tesztet tartalmazza. 
A komplex módszeregyüttes eredményei alapján lehetőségünk van a felhasznált 
technológiák összehasonlítására, alkalmazhatóságuk vizsgálatára kőszénkátrányolajjal 
szennyezett talajok remediálására. 

A kis szennyezettségű, bontáson már átesett, bonthatatlan maradékot tartalmazó talajnál 
10 hét elteltével lényegesen nagyobb csökkenést értünk el, mint a háromfázisú talaj 
levegőztetésével 25 nap alatt, tehát a nehezen bontható maradékot, ha hosszabb idő alatt is, 
de sikerült biodegradálni. 
Az erősen szennyezett területről származó PL.II. minta esetén mindkét eljárás a szennyező 
szénhidrogének nagymértékű degradációját eredményezte. A kiindulási 133 767 mg/kg 
EPH-tartalom bioventilláció esetén 65 311 mg/kg értékre csökkent, míg az iszapfázisú 
kezeletlen reaktorban 70 108 mg/kg, a H10CS-vel beoltott mintában 60 448 mg/kg, a saját 
mikroorganizmusokkal beoltott reaktorban 53 684 mg/kg értékre csökkent. Az eltávolítás 
hatásfoka a saját, előzetesen felszaporított mikroorganizmusokkal beoltott iszapfázisú 
mintában volt a legnagyobb. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 25 napos 
bioventilláció volt közelítőleg ugyanolyan hatékonyságú, mint a 10 hetes iszapfázisú 
kezelés.  

A fentiek figyelembevételével nagy szennyezettségű talaj kezelésére mindkét eljárás 
megfelelő megoldás lehet, de hosszabb idő szükséges a jobb hatékonyság eléréséhez, a 
környezeti kockázat elfogadható szintre való csökkentéséhez.  

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a remediáció során a biodegradációs 
folyamatok követésére, a finomabb részletek tisztázására biológiai és ökotoxikológiai 
vizsgálatokkal kiegészített kémiai vizsgálatok szükségesek. A kémiai analízis önmagában 
nem szolgáltat elegendő információt a talajban lejátszódó folyamatokról. 
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Szénhidrogének bioremediációja talajmikrokozmoszban – az eredmények összefoglalása  
• A szennyezőanyagok mindegyike – kezdve a könnyen degradálható dízelolajjal, a 

közepesen bontható transzformátorolajon át a nehezen degradálható 
kőszénkátrányolajig – biodegradálható volt, ha megfelelő körülményeket 
biztosítottunk. 

• A háromfázisú talaj bioventillációs kezelésével általában hatékonyabb 
biodegradációt értünk el, mint iszapfázisban, de bizonyos szennyezőanyagok, mint 
például a régi és már részben lebomlott kőszénkátrány maradékának bontására az 
iszapfázisú kezelés is hatékony. 

• A kísérletek több oldalról történő követése bizonyította, hogy talajlégzés mérése 
alkalmas a biodegradáció követésére, a talaj mikroorganizmusainak működését, 
aktivitását befolyásoló paraméterek közvetett vizsgálatára. A termelt CO2 mérésével 
kimértük, hogy a biodegradációt hogyan befolyásolja a szennyezőanyag típusa, 
koncentrációja, a mikroflóra adaptációjának időtartama (a szennyeződés kora) és a 
levegőellátottság.  

• A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj, mint modellrendszer egyértelműen 
megmutatta, hogy nehezen bontható, összetett szennyezőanyagok esetén a remediáció 
során is, de a remediáció végén különösen fontos az ökotoxikológiai módszereket is 
tartalmazó integrált módszeregyüttes alkalmazása, a szennyezett és kezelt talajok 
kockázatának megítélésére. 

Az előzőekben leírt eredményeket cikk formájában publikáltuk (Molnár és mtsai, 2003; 
Molnár és mtsai, 2006). 

 

4.2. RAMEB és a technológiai paraméterek hatása a szénhidrogének 
biodegradációjára talajmikrokozmoszban 

4.2.1. A RAMEB hatása a dízelolaj, a transzformátorolaj és a pakura biodegradációjára 
A ciklodextrines technológia kidolgozásához vezető első lépésként szilárd és 

iszapfázisú talajban teszteltük a RAMEB hatását a szennyezőanyagok biodegradációjára, 
dízelolajjal és transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett talajokban, valamint 
pakurával szennyezett területről származó talajokban. Mindegyik esetben kémiai analízist 
(extraktumtartalom, EPH-tartalom, PAH-tartalom) és biológiai vizsgálatokat (aerob 
heterotróf és szénhidrogénbontó sejtszám) végeztünk a talajok jellemzésére. 

RAMEB hatása a dízelolaj és a transzformátorolaj biodegradációjára 

Szilárd és iszap fázisban, 10 000 mg/kg és 30 000 mg/kg koncentrációban dízelolajjal és 
transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett vályogtalajon végeztük a kísérleteket, 
250 g talajjal.. Háromféle (0 %; 0,1 %; 0,5 % (w/w)) ciklodextrin koncentráció mellett 
végeztük a vizsgálatokat. Dízelolaj esetén a kísérlet időtartama 4 hét, transzformátorolaj 
esetén 5 hét volt. A transzformátorolajjal végzett kísérletek során két hét elteltével 
megismételtük a CD-adagolást. Mintavétel és analízis indításkor, majd 2 és 4 hét, illetve 
transzformátorolaj esetén 3 és 5 hét elteltével történt. 
A transzformátorolajjal (10 000 mg/kg és 30 000 mg/kg koncentrációban) indított második 
kísérletsorozatban is 0 %; 0,1 %; 0,5 % (w/w) CD-koncentrációnál végeztük a vizsgálatokat, 
de nem történt ismételt CD-adagolás. Növeltük a kísérlet időtartamát 6 hétre, és 
tanulmányoztuk a H10CS mikrobakeverékkel történő beoltás hatását is. Mintavételt és 
analízist a kísérlet kezdetén, majd 3 illetve 6 hét elteltével végeztünk. 
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RAMEB hatása a dízelolaj biodegradációjára szennyezett talajban 

A 4.20. ábra az EPH-tartalom változását, a 4.11. táblázat az olajbontó sejtszám 
alakulását mutatja a dízelolajjal szennyezett talajokban a ciklodextrines kezelés hatására. 

4.20. ábra. EPH-tartalom csökkenés mértéke (%) a dízelolajjal a szennyezett talajokban 
 
Az eltávolított szénhidrogén-tartalom eredményei, és a szilárd fázisú talajokban mért 
jelentősen nagyobb szénhidrogén-bontó sejtszámok egyöntetűen a szilárd fázisú 
biodegradáció jobb hatékonyságát bizonyítják, az iszapfázissal szemben ebben a 
kísérletsorozatban is.  
A 30 000 mg/kg szennyezettségű talajban azonos, sőt egyes esetekben nagyobb %-os 
eltávolítást értünk el, mint a 10 000 mg/kg-osban, ami abszolút eltávolított tömegben nagy 
különbséget jelent a 30 000-es javára. Ez az eredmény is alátámasztja, hogy a talaj 
biodegradációs kapacitása jóval nagyobb, mint amit feltételeztünk róla. 
A RAMEB adagolás hatására a kevésbé szennyezett talajokban, mind szilárd, mind iszap 
fázisban nagyobb mértékű EPH-eltávolítást értünk el, mint RAMEB adagolás nélkül. A 
30 000 mg/kg koncentrációban szennyezett talaj esetén, iszapfázisban maximumot mértünk 
0,1 % RAMEB koncentrációnál, míg szilárd fázisban nem mutatott hatást a RAMEB 0,1 % 
koncentrációban. 

4.11. táblázat. Dízelolaj-bontó sejtek számának változása a RAMEB-es remediáció során 

  Dízelolajbontó sejtszám [*105 sejt / g talaj] 
 Szennyezett minta  Indítás 2 hét  4 hét  

10 000 mg/kg RAMEB 0 % 240 1,1 
10 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 11 000 4,6 
10 000 mg/kg RAMEB 0,5 % 

 
110 

11 000 150 
30 000 mg/kg RAMEB 0 % 1 500 1,1 
30 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 11 000 1 100 

Sz
ilá

rd
 fá

zi
s 
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240 
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10 000 mg/kg RAMEB 0 % 64 0,24 
10 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 110 4,6 
10 000 mg/kg RAMEB 0,5% 

 
1,7 

110 4,6 
30 000 mg/kg RAMEB 0% 1 100 0,11 
30 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 154 0,11 
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Az eredményeken jól látszik, hogy a kezdeti időpontban mért adatokhoz képest 
nagyságrendekkel több olajbontó mikroorganizmus volt jelen két hét elteltével. A könnyen 
biodegradálható dízelolajon elszaporodtak a mikroorganizmusok, majd a hasznosítható 
szubsztrát elfogyása után a degradáció sebessége és ezzel együtt az olajbontó sejtek száma 
is csökkent. 
 
RAMEB hatása a transzformátorolajjal szennyezett talaj bioremediációjára I 
A RAMEB hatását a transzformátorolaj biodegradációjára szennyezett talajban, több 
kíséletsorozatban vizsgáltuk. Az első kísérlet sorozat eredményeit a 4.21 ábrán és a 4.12. 
táblázatban foglaltam össze. 

 

4.21. ábra. RAMEB hatása az EPH-tartalom csökkenésre transzformátorolajjal szennyezett talajban  
 

Az eredmények mutatják, hogy a 10 000 mg/kg koncentrációjú talajoknál a EPH-
tartalom csökkenése százalékosan nagyobb volt, mint a 30 000 mg/kg koncentrációjúaknál. 
Abszolút értékben valamivel kisebb. A kevésbé szennyezett mintáknál az első három héten 
jelentősebb mértékben csökkent az olajtartalom, mint az azt követő két hétben, a 30 000-
esnél viszont a 3–5. héten is tovább növekedett a bontás mértéke, a háromfázisú talajnál az 
első 3 héthez hasonló mértékben, az iszapfázisúnál sokkal nagyobb mértékben, mert ez az 
összeállítás késésben van a többihez képest, itt a biodegradáció nagy része a 3–5 hét közé 
esett. 
A dízelolaj bontásával összehasonlítva a kisebb töménységben szennyezett talaj esetében 
nagyobb mértékű, a nagyobb töménységben szennyezettnél viszont kisebb mértékű bontást 
tapasztaltunk a transzformátorolajnál, mind a háromfázisú, mind az iszapfázisú kezelés 
esetében. A transzformátorolaj szennyezés esetén is jobb volt a szilárd fázisban a 
biodegradáció hatékonysága, de nem tapasztaltunk akkora különbséget a különböző fázisú 
talajokban, mint dízelolaj szennyezésnél. 
Mind a kevésbé, mind a nagyobb mértékben szennyezett mintákban látható már három hét 
elteltével a ciklodextrin biodegradációt elősegítő hatása. A kezdeti 10 000 mg/kg 
szénhidrogén-tartalom közelítőleg a tizedére csökkent már 0,1 % RAMEB alkalmazásával 
az első három hétben.  
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4.12. táblázat. Transzformátorolaj-bontó sejtszám változása a RAMEB-bel kezelt talajokban 

  Transzformátorolaj-bontó sejtszám  
[*105 sejt / g talaj] 

 Szennyezett minta  Indítás 3 hét  5 hét  
10 000 mg/kg RAMEB 0 % 5 46 
10 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 11 110 
10 000 mg/kg RAMEB 0,5 % 

 
1,1 

29 46 
30 000 mg/kg RAMEB 0 % 15 150 
30 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 21 110 

Sz
ilá

rd
 fá

zi
s 

30 000 mg/kg RAMEB 0,5 % 

 
1,5 

46 210 
10 000 mg/kg RAMEB 0 % 2 46 
10 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 11 15 
10 000 mg/kg RAMEB 0,5% 

 
2,4 

11 21 
30 000 mg/kg RAMEB 0% 24 15 
30 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 75 12 

Is
za

p 
fá

zi
s 

30 000 mg/kg RAMEB 0,5 % 

 
12,0 

46 46 
 

A különböző mintákat összehasonlítva látható, hogy az olajbontó sejtek száma a 
szennyezettség mértékének növekedésével nő. A technológia alkalmazás hatására 
mindössze 0,5–1 nagyságrenddel nőtt a sejtszám, ebben nagymértékben elmarad a dízelolaj 
tartalmú talajokban mért értékhez képest. Ugyanakkor ez a sejtszámnövekedés is meghozta 
a várt eredményt. A harmadik hétre a magasabb RAMEB koncentrációknál, az olajbontó 
mikroorganizmusok száma is nagyobb, ami azt igazolja, hogy a ciklodextrin hatására a 
bontható energiaforrások mennyisége nő, tehát a mikróbák számára hozzáférhetőbbé váltak 
a tápanyagok. Ez az eredmény összhangban van a kémiai analízissel kapott adatokkal, 
amelyek szerint három hét elteltével a ciklodextrinnel kezelt talajokban az olajtartalom 
nagyobb mértékben csökkent, mint a ciklodextrint nem tartalmazó minták esetén 
A nem szennyezett talajok olajbontó sejtszámát is vizsgáltuk minden sorozat mellett. A 
kontroll talajok olajbontó sejtszáma 5*103 – 24*103 sejt/g talaj között változott, ezeknél a 
RAMEB hatására számottevő növekedést nem tapasztaltunk. 
 
RAMEB hatása a transzformátorolajjal szennyezett talaj bioremediációjára II. 

A transzformátorolajjal szennyezett talajjal indított második kísérletben, a RAMEB 
hatása mellett a H10CS-vel való beoltás hatását is tanulmányoztuk.  

A szénhidrogén-eltávolítási eredmények alapján (4.22. ábra) megállapíthatjuk, hogy a 
mikroorganizmusokkal történt beoltás hatására korábban megkezdődött a biodegradáció, 
gyakorlatilag az első három hétben mindenütt lezajlott a szénhidrogén nagyobb részének 
degradációja, a második 3 hétben lényegesen kisebb mértékű csökkenést mértünk. 

A szénhidrogén-tartalom százalékban kifejezett csökkenése mind szilárd, mind iszap 
fázisban a 10 000 mg/kg koncentrációban szennyezett mintáknál nagyobb volt, mint a 
30 000 mg/kg koncentrációban szennyezett minták esetén, ami természetesen lényegesen 
nagyobb abszolút olajmennyiség eltávolítást jelent a nagyobb szennyezettségű talaj 
esetében. 
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4.22. ábra. EPH-tartalom csökkenése RAMEB hatására transzformátorolajjal szennyezett talajban 
 

A ciklodextrin biodegradációt elősegítő hatása már 3 hét elteltével észrevehető volt, 
mind a 10 000 mg/kg, mind a 30 000 mg/kg koncentrációban szennyezett mintáknál. A 
ciklodextrin hatására bekövetkezett intenzívebb olajbontás a szilárd fázisú kevésbé 
szennyezett mintáknál 6 hét elteltével is egyértelműen látható. Az iszapfázisú minták 
esetén a RAMEB biodegradációra gyakorolt hatása a kísérlet végén már nem nyilvánult 
meg olyan kifejezetten. 
A 4.13. táblázat a transzformátorolaj bontására képes mikroorganizmusok számának 
alakulását mutatja a II. kísérletsorozatban. 

4.13. táblázat. Transzformátorolaj-bontó sejtszám változása a szennyezett talajokban II. sorozat 

  Transzformátorolaj-bontó sejtszám  
[*105 sejt / g talaj] 

 Szennyezett minta  Indítás 3 hét  6 hét  
10 000 mg/kg RAMEB 0 % 240 24 
10 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 460 11 
10 000 mg/kg RAMEB 0,5 % 

 
11 

460 46 
30 000 mg/kg RAMEB 0 % 24 2 
30 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 21 5 

Sz
ilá

rd
 fá

zi
s 

30 000 mg/kg RAMEB 0,5 % 

 
15 

2 46 
10 000 mg/kg RAMEB 0 % 46 11 
10 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 46 24 
10 000 mg/kg RAMEB 0,5% 

 
11 

460 46 
30 000 mg/kg RAMEB 0% 460 24 
30 000 mg/kg RAMEB 0,1 % 8 24 

Is
za

p 
fá

zi
s 

30 000 mg/kg RAMEB 0,5 % 

 
24 

11 29 
 

Az alkalmazott oltóanyag hatására a biodegradáció a kísérletsorozat első három hetében 
nagyobb sebességgel folyt, az olajbontó sejtek száma itt éri el a maximumot, majd ezután 
általában csökkenés tapasztalható. Három hét elteltével a 10 000 mg/kg koncentrációban 
szennyezett mintáknál nagyobb az olajbontó sejtek száma, összhangban a 
gázkromatográfiás eredményekkel. Ezeknél a mintáknál a CD koncentrációjának 
emelkedésével a szénhidrogének bontására képes mikroorganizmusok száma is nő. 
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Ciklodextrin adagolás hatására a bontható energiaforrások mennyisége nő, tehát a 
mikróbák számára hozzáférhetőbbé váltak a tápanyagok. 
Ha a két kísérletsorozatot összehasonlítjuk, a különbségek egyrészt az elsőben újra adagolt 
ciklodextrin hatásából, vagy a másodikban a mikroorganizmusokkal történt beoltásból 
adódnak. Három hét elteltével, a második (beoltott) sorozatban mértünk magasabb 
olajbontó sejtszámokat, míg a kísérletek végén az első sorozatban voltak magasabbak a 
szénhidrogénbontó sejtszámok. A H10CS mikróbakeverék nem növelte az olajbontás 
sebességét a szilárd halmazállapotú talajok esetében, sőt a beoltás ellenére szinte minden 
mintában nagyobb volt a szénhidrogén-eltávolítás az első sorozatban. Ebben az első 
kísérletben nem történt beoltás, ugyanakkor két hét elteltével megismételtük a ciklodextrin 
adagolást, valószínűleg ennek is köszönhető a nagyfokú biodegradáció. 

RAMEB hatása a pakura biodegradációjára 

A pakuratároló medencék környékéről származó különböző szennyezettségű talajokkal 
4 hetes kísérletsorozatot indítottunk a RAMEB hatásának tesztelésére. Szilárd fázisban 
teszteltük a 0; 0,3; 0,5; 0,7 és 1,0 %-ban (w/w) alkalmazott CD hatását a pakura 
biodegradációjára. Négy különböző szennyezettségű talajt vontunk be a vizsgálatokba: I: 
12 780 mg/kg, II: 21 040 mg/kg, III: 30 090mg/kg és IV: 100 000 mg/kg. A kevéssé 
szennyezett minták esetén 5 ml, míg az erősen szennyezett minták esetén 10 ml 
alapsóoldatot adagoltunk 1 hét és 3 hét elteltével a mikroorganizmusok működéséhez 
szükséges tápanyagok pótlására. A mintákat indítás után 2 hét és 4 hét elteltével vettük. 
A 2 hét elteltével vett mintákban nagyon kis mértékű volt a pakura eltávolítás és a 
RAMEB-kezelések hatására sem volt szignifikáns különbség. A kísérletek végén vett 
mintákban mért pakura eltávolítást %-ban és mg/kg-ban kifejezve a 4.14. táblázat mutatja. 

4.14. táblázat. A RAMEB hatása a pakura degradációjára: 4 hetes eredmények  

RAMEB Eltávolított pakura [%] Eltávolított pakura [mg/kg] 
[w/w] I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

RAMEB 0 % 51 34 <10 9 6 540 7 220 <3000 8 810 
RAMEB 0,3 % 72 20 <10 <3 9 210 4 120 <3000 <3000 
RAMEB 0,5 % 73 54 <10 <3 9 290 11 290 <3000 <3000 
RAMEB 0,7 % 53 40 10 40 6 760 8 430 3 090 40 100 
RAMEB 1,0 % 69 45 21 36 8 770 9 460 6 440 36 010 

A százalékos pakura-eltávolítás a kisebb mértékben szennyezett talajok esetén nagyobb 
volt, ezeknél a talajoknál (I. és II) már kismértékű RAMEB-kezelés (0,1% ill. 0,5 %) is 
megnövekedett pakura-eltávolítást eredményezett. Az erősen szennyezett területekről III. 
és IV. származó talajminták esetén csak 0,7 % és 1,0 % ciklodextrin adagolás mellett 
tapasztaltunk nagyobb mértékű degradációt. 
A pakura nagy mennyiségben tartalmaz PAH-okat, ezért a két szennyezettebb 
ciklodextrinnel nem kezelt és az 1 % RAMEB-et tartalmazó talajmintánál meghatároztuk 
17 PAH vegyület koncentrációját 2 és 4 hét után (4.15. táblázat). 

4.15. táblázat. RAMEB hatása a talajok PAH tartalmára 

 PAH tartalom [mg/kg talaj] 
 III. terület IV. terület 
 RAMEB 0 % RAMEB 1% RAMEB 0 % RAMEB 1% 
 2 hét 4 hét 2 hét 4 hét 2 hét 4 hét 2 hét 4 hét 

Összes PAH 82 72 134 52 141 76 86 77 
Mérési pontosság: (±) 10 %; A módszer kimutatási határa talajnál: 0,001 mg/kg 
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A PAH-tartalom sokszorosan meghaladja a B határértékeket (1 mg/kg), de még kevéssé 
érzékeny területhasználat melett is 5–10-szerese az elfogadhatónak. A ciklodextrinnek 
mindkét talajban jelentős hatása volt a PAH-eltávolításra. A III. területről származó 
talajnál a 2. héten még nagyobb a PAH-koncentráció, de a 4. hétre sokkal nagyobb 
mértékű csökkenés következett be a ciklodextrinnel kezelt talajban. Az eredetileg 
100 000 mg/kg koncentrációban szennyezett talajnál (IV), a kísérlet első szakaszában (a 2. 
hétre) a CD-vel kezelt talajban a PAH-koncentráció 60 %-a a nem kezelt talajban mért 
értéknek. Ez a különbség eltűnik a kísérlet végére. A RAMEB hatása az egyes 
komponenseket tekintve (nincs adat megadva a táblázatban) a pirén, krizén, antracén, 
fluorantén és a benz[a]antracén esetén volt a legjelentősebb. 

4.16. táblázat. A RAMEB hatása a pakura-bontó sejtek számára 4 hét elteltével 

RAMEB koncentráció Pakura-bontó sejtek száma      [*104 sejt / g talaj] 
[w/w] I. II. III. IV. 

RAMEB 0 % 0,5 1,2 1,5 1,5 
RAMEB 0,3 % 15,0 2,1 7,5 11,0 
RAMEB 0,5 % 2,9 21,0 2,1 1,5 
RAMEB 0,7 % 21,0 110 21,0 11,0 
RAMEB 1,0 % 4,6 2,9 2,1 1,1 

A pakura-bontó sejtszám (4.16. táblázat) szinte minden esetben nőtt kismértékben a 
RAMEB-kezelés hatására. Ez a növekedés a 0,7 % RAMEB-bel kezelt II. minta esetén volt 
a legjelentősebb. 
 

4.2.2. Ciklodextrinnel intenzifikált bioremediáció technológiai paramétereinek 
optimálása 

A szénhidrogének biodegradációját a szennyezőanyag tulajdonságai mellett a 
környezeti paraméterek valamint a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai befolyásolhatják. 
Egy szennyező vegyi anyag általános és helyspecifikus biodegradálhatósága 
nagymértékben eltérhet a mikroflóra adaptálódása miatt. Ezért célszerű laboratóriumi 
biodegradálhatósági kísérleteket végezni különböző helyről származó, különböző 
tulajdonságú talajokkal, hiszen a talaj jellemzői is befolyásolják a szennyezőanyag 
viselkedését a környezetben. A hozzáférhetőséget növelő adalékanyagok sajátos felületi 
tulajdonságaik miatt a talaj egyes alkotórészeivel is kölcsönhatásba léphetnek. Ez 
indokolja a ciklodextrin kezelés hatásának tanulmányozását a szénhidrogének 
biodegradációjára különböző textúrájú talajokban.  

Kisméretű laboratóriumi reaktorokban (250 g) 3 különböző területről származó talajon 
vizsgáltuk a RAMEB hatását a szénhidrogének biodegradációjára. Az iszapfázisú talajban 
tapasztalt kisebb mértékű biodegaradáció miatt, itt már csak a háromfázisú talajban 
végeztünk kísérleteket 4 hetes időtartományban, vályog-, agyag- és homoktalajokkal. A 
talajokat 30 000 mg/kg koncentrációban dízelolajjal és transzformátorolajjal szennyeztük, 
így teszteltük, hogy a ciklodextrin hatása függ-e fizikai talajféleségtől. A tartályreaktorba 
helyezett talajhoz 0 %; 0,1 %; 0,3 %; 0,5 % és 0,7 % koncentrációban adagoltuk a 
ciklodextrint. Transzformátorolaj szennyezés esetén 2 hét elteltével megismételtük a CD-
adagolást. A kísérleteteket kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel követtük, 
mintát a kezdeti időpontban, 3 nap, 2 hét és 4 hét elteltével vettünk.  
A kísérletekben szereplő talajok nagymértékben különböztek egymástól, mind mechanikai 
összetétel, mind humusztartalom és tápanyagellátottság, mind kémhatás szempontjából, 
mind az ezekkel összefüggő szorpciós kapacitás szempontjából.  
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A humuszanyagok döntő szerepet játszanak a talajok szerkezetének kialakításában, a talaj 
tápanyag-, hő- és vízgazdálkodásának szabályozásában és a szennyezőanyagok 
megkötésében. Egyik legfontosabb talajfizikai jellemző a talaj szemcseösszetétele 
(textúra). A talajok szilárd fázisában igen sokféle méretű komponens található. A 
különböző nagyságú ásványi szemcse-frakciók eloszlása befolyásolja a talaj fizikai és 
fizikai-kémiai sajátságait (pl. levegőgazdálkodási és vízgazdálkodási jellemzőket).  
 
RAMEB hatása a dízelolaj biodegradációjára három fizikai talajféleségben 
A dízelolajjal szennyezett és RAMEB-bel intenzifikált biodegradáción alapuló 
remediációval kezelt különböző textúrájú talajok (fizikai talajféleség) szennyezettségét a 
4.17., jellemző olajbontó sejtszámait a 4.18. táblázat tartalmazza. 

4.17. táblázat. A RAMEB hatása a dízelolaj degradációjára a kísérlet során 

 Eltávolított dízelolaj [%] 
 2 hét elteltével 4 hét elteltével 
RAMEB koncentráció 
[w/w] 

Homok 
talaj 

Vályog 
talaj 

Agyag 
talaj 

Homok 
talaj 

Vályog 
talaj 

Agyag 
talaj 

RAMEB 0 % 25 18 3 41 55 30 
RAMEB 0,1 % 24 5 3 40 44 20 
RAMEB 0,3 % 40 28 8 46 46 27 
RAMEB 0,5 % 36 31 21 34 60 25 
RAMEB 0,7 % 32 37 18 47 58 41 

Az eredmények alapján a RAMEB-kezelés hatása csak az első periódusban nyilvánult 
meg. Mivel a dízel-olaj könnyen biodegradálható szénhidrogén és a hozzáférhetőség sem 
szokta limitálni a bontást, ez várakozásunknak megfelelő eredmény. Érdekes megfigyelni, 
hogy az első két hétben megfigyelhető intenzifikálás maximuma homoktalajban 0,3 % 
RAMEB hatására, agyagtalajnál és vályogtalajnál 0,5 és 0,7 % közötti értéknél 
jelentkezett, a talajok szervesanyag megkötőképességével arányosan növekvő %-ban.  
Az agyagtalajban a biodegradáció és ezzel összefüggésben a szennyezőanyagot bontó 
sejtek száma is kisebb volt, mint a másik két talajban és ezen a RAMEB sem javított 
lényegesen. Ezt okozhatta a szennyezőanyag erőteljesebb adszorpciója és a 
mikroorganizmus rossz levegőellátása ebben a talajban. A szakirodalom alapján a 
ciklodextrin is kötődhet a talaj agyagfrakciójához és ez csökkentheti mobilizáló hatását. 
Ezt az is alátámasztja, hogy csak a 0,5 % koncentráció fölött tudott megnyilvánulni a 
RAMEB hatása. Valószínűleg a kisebb koncentrációknál csaknem az egész RAMEB 
mennyiség kötött állapotban volt, és így nem tudta kifejteni hatását. A nagyobb 
mennyiségeknél a ciklodextrin „szabad” frakciója lépett működésbe. 

4.18. táblázat. A RAMEB hatása a dízelolaj-bontó sejtek számának alakulására különböző fizikai 
talajféleségeknél 

 Dízelolaj-bontó sejtek száma [*105 sejt/g talaj] 
 2 hét elteltével 4 hét elteltével 
RAMEB koncentráció 
[w/w] 

Homok 
talaj 

Vályog 
talaj 

Agyag 
talaj 

Homok 
talaj 

Vályog 
talaj 

Agyag 
talaj 

RAMEB 0 % 75 110 0,24 12 2,1 4,6 
RAMEB 0,1 % 21 75 0,21 1 1,5 4,6 
RAMEB 0,3 % 120 110 1,10 12 2,1 11,0 
RAMEB 0,5 % 210 290 0,21 21 21 4,6 
RAMEB 0,7 % 290 4600 0,21 21 11 24,0 
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A homok-, az agyag- és a vályogtalajban a kísérlet indításakor 24*105; 0,42 *105 illetve 
110*105 dízelolaj-bontó sejt / g talaj értékeket mértünk. Az olajbontó sejtszámok a 
vályogtalajban a legmagasabbak mind a kísérlet kezdetén, mind a 2. héten. A három talaj 
közül ez a legmegfelelőbb élőhely a mikroorganizmusok számára. A negyedik hétre, 
miután a könnyen bontható szénhidrogén nagy része elfogyott a sejtszám lecsökkent a 
homok és a vályogtalajban, az agyagtalajban viszont kb. két hét késéssel éppen akkorra 
nőtt fel. Ez érthető, hiszen a levegőellátás nehézségei miatt lassabban fejlődő aerob és 
fakultatív aerob mikrobák élőhelye ez a talaj. A ciklodextrin-kezelés hatására csak a 
kísérlet első szakaszában, és csak a homok és vályogtalajban tapasztaltunk tendenciózus 
különbségeket. Ezekben a talajokban a 0,5 % és 0,7 % RAMEB-alkalmazás esetén 
szignifikánsan magasabb olajbontó sejtszám értékeket mértünk. A dízelolajjal szennyezett 
vályogtalajban a másik két talajhoz viszonyítva alacsonyabbak az olajbontó sejtszámok a 
kísérlet végén. Ebben az esetben ugyanis a talaj kedvezőbb tulajdonságainak köszönhetően 
gyorsabban elszaporodtak a szennyezőanyag bontására képes sejtek, ami nagyobb mértékű 
degradációt eredményezett a vizsgált időszakban. A szennyezőanyag-tartalomban 
bekövetkezett nagyobb mértékű csökkenés, csökkenést eredményezett a szénhidrogén 
bontó sejtek számában is. A 4.19. táblázat mutatja a toxicitást bakteriális 
teszorganizmussal a kísérlet végén. 

4.19. táblázat. A RAMEB hatása a kezelt talaj toxicitására Vibrio fischeri tesztorganizmussal  

 Összegzett gátlás ΣCu20 [mg Cu/kg talaj] 
RAMEB koncentráció 4 hét elteltével 

[w/w] Homok talaj Vályog talaj Agyag talaj 
RAMEB 0 % 634 239 961 
RAMEB 0,1 % 634 252 1150 
RAMEB 0,3 % 649 135 804 
RAMEB 0,5 % 525 227 795 
RAMEB 0,7 % 591 164 570 

∑Cu20 a rézekvivalens, melynek definíciójából következően annál toxikusabb a minta, minél magasabb maga 
az érték 

A 4 hét elteltével mért toxicitás értékek a vályogtalaj esetén a legkisebbek. A 
vályogtalajban a nagyobb mértékű biodegradáció következményeképpen csökkent 
szennyezőanyag tartalom, ami a homok-, és az agyagtalajhoz viszonyított kisebb mértékű 
toxicitásban nyilvánul meg. 4 hét elteltével ezekben a talajokban volt a legnagyobb 
mértékű a szénhidrogének biodegradációja. 

 

RAMEB hatása a transzformátorolaj biodegradációjára három fizikai talaféleségben  

A dízelolajnál nehezebben bontható transzformátorolajjal szennyezett talajokban a 
RAMEB hatása sokkal jelentősebb mértékű volt, a kísérletek eredményei alapján. 
Az aerob heterotróf sejtek száma (4.20. táblázat) tükrözi, hogy az alkalmazott RAMEB 
nem toxikus a helyi mikroflórára, sőt kedvező feltételeket teremthet működésükhöz a 
szubsztrátok hozzáférhetővé tételével.  
A sejtszám talajféleségtől függetlenül nagyságrendileg nagyobb volt a szennyezett 
talajokban. Ebből arra következtethetünk, hogy a talajokban a szennyezést követően 
megindult a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó, a szennyezőanyagot 
hasznosítani képes fajok felszaporodása. 
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4.20. táblázat. Telepképző aerob heterotróf sejtszám változása a remediáció során 

Minta neve Telepképző aerob heterotróf sejtszám *107 sejt/g talaj
 t=0. hét t=2. hét t=4. hét t=6. hét 
Homoktalaj kontroll RAMEB 0% 0,26 0,09 0,24  
Homoktalaj kontroll RAMEB 0,1% 0,19 0,10 0,52  
Homoktalaj kontroll RAMEB 0,3% 0,15 0,48 0,09  
Homoktalaj kontroll RAMEB 0,5% 0,24 0,40 0,24  
Homoktalaj kontroll RAMEB 0,7% 0,14 0,31 0,26  
Homokt. szennyezett RAMEB 0% 2,04 5,48 1,09  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,1% 3,24 10,49 3,71  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,3% 4,38 1,03 4,40  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,5% 4,75 6,80 6,99  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,7% 1,85 8,43 6,64  
Vályogtalaj kontroll RAMEB 0% 1,82 2,72 8,66  
Vályogtalaj kontroll RAMEB 0,1% 3,13 3,10 7,60  
Vályogtalaj kontroll RAMEB 0,3% 1,80 3,44 4,37  
Vályogtalaj kontroll RAMEB 0,5% 1,74 1,68 8,40  
Vályogtalaj kontroll RAMEB 0,7% 2,32 4,24 21,46  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0% 79,10 78,10 88,60  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,1% 63,60 72,20 104,00  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,3% 84,40 68,90 130,70  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,5% 101,70 77,30 97,30  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,7% 87,90 82,40 143,00  
Agyagtalaj kontroll RAMEB 0% 3,95 18,25 12,83 19,31 
Agyagtalaj kontroll RAMEB 0,1% 4,72 12,62 18,00 25,53 
Agyagtalaj kontroll RAMEB 0,3% 9,95 20,16 18,11 22,97 
Agyagtalaj kontroll RAMEB 0,5% 7,39 17,15 9,80 23,61 
Agyagtalaj kontroll RAMEB 0,7% 6,53 21,77 42,15 24,05 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0% 14,30 42,30 63,80 66,60 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,1% 12,75 56,80 110,40 98,30 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,3% 19,64 63,60 87,70 135,40 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,5% 22,19 83,30 188,90 114,40 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,7% 23,44 71,50 148,20 53,90 

A három talaj élősejtszámát összehasonlítva már a kísérlet elején látható, hogy mind a 
kontroll, mind a szennyezett homoktalajban kisebb az aerob heterotróf sejtek száma, mint a 
másik két, jobb fizikai-kémiai tulajdonságokkal és kedvezőbb tápanyag-ellátottsággal 
rendelkező talajban. A homoktalaj tehát, csak mérsékelt életkörülményeket biztosít a 
talajban élő mikroorganizmusok számára. A szennyezőanyag eltávolítása is ebben a 
talajban volt a legkisebb mértékű (4.23. ábra).  

A RAMEB növekvő mennyiségével nő a sejtkoncentráció, nem csak a szennyezett, de 
kismértékben a szennyezetlen kontroll talajban is. Legkifejezettebb ez a vályogtalaj 
esetében. Tehát a RAMEB nem csak a szennyezőanyagot, de a tápanyagokat is 
mobilizálja, ezáltal a mikroorganizmusok számára könnyebben felvehetővé teszi. 

A RAMEB hatását a transzformátorolaj degradációjára szennyezett talajban a 4.23. ábra 
mutatja (FT-IR módszerre mérve). 
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4.23. ábra. A transzformátorolaj eltávolítása a talajokból a RAMEB koncentráció függvényében 
 
Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy szinte minden esetben nőtt a 
szennyezőanyag biodegradációjának mértéke a random metilezett ß-ciklodextrin 
(RAMEB) hatására függetlenül a talajféleségtől. A leghatékonyabb biodegradációt 4 hetes 
időtartamban, a humuszos vályogtalajban tapasztaltuk, a talaj szervesanyag-tartalmának, 
jobb tápanyag-ellátottságának és kedvező fizikai tulajdonságainak köszönhetően. Az 
agyagtalajban ismert szorpciós folyamatok miatt itt további két hétig folytattuk a kísérletet 
és azt tapasztaltuk, hogy két hét késéssel a vályogtalajéhoz hasonló jó eredményt értünk el.  

4.21. táblázat. A transzformátorolaj-bontó sejtszám változása a szennyezett talajokban  

Minta neve Transzformátorolaj-bontó sejtszám    *105 sejt/g 
talaj 

 t=3 nap t=4. hét t=6. hét 
Homokt. szennyezett RAMEB 0% 4,6 (1–22) 4,6 (1–22)  

Homokt. szennyezett RAMEB 0,1% 2,1 (0,4–10) 24 (5–112)  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,3% 4,6 (1–22) 7,5 (2–37)  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,5% 1,1 (0,2–5) 7,5 (2–37)  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,7% 11 (2–51) 1,1 (0,2–5)  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0% 15 (3–70) 15 (3–70)  

Vályogt. szennyezett RAMEB 0,1% 21 (5–98) 110 (24–515)  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,3% 21 (5–98) 150 (32–702)  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,5% 46 (10–215) 46 (10–215)  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,7% 24 (5–112) 240 (52–1123)  

Agyagt. szennyezett RAMEB 0% 1 100 (235–5148) 210 (45–983) 0,75 (0,2–4) 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,1% 460 (98–2153) 240 (52–1123) 0,46 (0,1–2) 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,3% 1 100 (235–5148) 1 100 (235–5148) 1,5 (0,3–7) 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,5% 2 400 (513–11232) 1 100 (235–5148) 0,24 (0,05–1)
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,7% 1 100 (235–5148) 460 (98–2153) 1,20 (0,3–6) 

 

A zárójelben szereplő értékek a statisztikai módszerrel meghatározott olajbontó sejtszámok 95 %-os 
konfidencia intervallumait adják meg. 

A kémiai eredményekkel összhangban a szénhidrogének bontására képes sejtek száma 
általában nagyobb a ciklodextrinnel kezelt talajokban. 
A vályogtalajban már a kísérlet elején adottak voltak a feltételek – a talaj kedvezőbb 
tulajdonságainak köszönhetően – a mikróbák működéséhez, ami nagyobb mértékű 
degradációt eredményezett a vizsgált időszakban.  
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A szennyezőanyag-tartalomban bekövetkezett nagyobb mértékű csökkenés, előrehozza a 
bontás befejezését és a szénhidrogén-bontó sejtek számának lecsökkenését. 
A homoktalajban a legkisebb a szennyezőanyag bontására képes sejtek száma a kísérlet 
elején és végén. A nem megfelelő és nem kedvező körülmények a talajban nem biztosítják 
a megfelelő mikróbaműködést. Ez összhangban van a gázkromatográfiával meghatározott 
EPH tartalommal, itt a legkisebb mértékű a transzformátor olaj biodegradációja.  
Az agyagtalajban a magas olajbontó sejtszám értékek fakultatív anaerob 
mikroorganizmusok elszaporodását jelzik, a számukra kedvező tulajdonságokkal 
rendelkező agyagtalajban. A 4. héten mért magas olajbontó sejtszám értékek annak 
köszönhetők, hogy ebben a talajban a transzformátorolaj kötődik a talajszemcsékhez, 
emiatt hosszabb a mikroorganizmusok adaptációs periódusa, és a csak később indul meg az 
intenzív olajbontás.  
Ha a háromszor két hetes vizsgálati periódust tanulmányozzuk olajeltávolítás 
szempontjából, nem tapasztalunk az első fázisban kiemelkedően nagymértékű degradációt, 
és ezt követő lassuló periódust, mint oly gyakran a kísérletek során, vagy a gyakorlatban. 
Itt, az agyagtalajban kiegyenlítettebb a biodegradáció mértéke. Jobban dominálnak a 
dinamikus kötődési folyamatok (adszorpció-deszorpció) a talajtulajdonságokból 
következően, és a ciklodextrin hatása is kedvezően befolyásolta, javította a 
szennyezőanyag hozzáférhetőségét. 
 
Az alkalmazott RAMEB kötődését a különböző szorpciós képességű talajokban is 
vizsgálta kutatócsoportunk (Fenyvesi és mtsai, 2002( a)). 
A különböző fizikai talajféleségekben a Cyclolab kutatócsoportja tanulmányozta a 
RAMEB visszanyerhetőségét a talajok híg sósavas extrakciója után. 
A RAMEB hozzáadása után közvetlenül mérhető viszanyerés a vályogtalajban 90 % volt, 
míg pár napos „érlelés” után már a visszanyert ciklodextrin mennyiség 40–50 %-ra 
csökkent. 
A RAMEB hatásának vizsgálatára irányuló (fennt említett) kísérleteinkben is 
meghatározták a különböző fizikai talajféleségekben a RAMEB tartalmat. 
Míg 3 hét elteltével a homoktalajból a RAMEB kezdeti mennyiségének 52–95 %-át mérték 
vissza, a vályogtalajban a HPLC-vel meghatározott RAMEB-tartalom 20–42 % volt 3 hét 
után. 
Az agyagtalajban a RAMEB eredeti mennyiségének kevesebb, mint 10 %-a volt mérhető a 
talajokban. 
Vizsgálták a RAMEB visszanyerhetőségét a pH függvényében is a vályog- és az 
agyagtalajban.  
Egy hetes „érlelés” után a vályogtalajban 88 % (pH=2), 91 % (pH=3) és 100 % (pH=4) olt 
a visszanyerés. Az agyagtalaj vizsgálati eredményei (ugyanilyen kísérleti paraméterek 
mellett) igazolták az agyagtalaj nagy szorpciós képességét; itt a visszanyert RAMEB-
mennyiség 17–23 % (pH= 2–4) között változott, a pH érték növekedésével nagyobb volt a 
CD-visszanyerés értéke is. 
 
A következő táblázatok a Vibrio fischeri biolumineszcencia-gátlási teszt és a Sinapis alba 
gyökérnövekedés-gátlási teszt eredményeit mutatják a kísérlet végén. 
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A toxikológiai eredményekben (4.22. és 4.23. táblázat) is a rendszer összetettsége 
jelentkezik.  

4.22. táblázat. Biolumineszcencia gátlás változása a különböző talajféleségek remediációja során 

Minta neve Összegzett gátlás ∑Cu20 [mg Cu/kg talaj ] 
 t = 4. hét t = 6. hét 
Homokt. szennyezett RAMEB 0% 488 nagyon tox  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,1% 1298 nagyon tox  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,3% 488 nagyon tox  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,5% 488 nagyon tox  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,7% 337 nagyon tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0% 204 enyhén tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,1% < 80 nem tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,3% < 80 nem tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,5% 248 enyhén tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,7% < 80 nem tox  
Agyagt. szennyezett RAMEB 0% 447 nagyon tox 85 enyhén tox. 

Agyagt. szennyezett RAMEB 0,1% 597 nagyon tox 87 enyhén tox 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,3% 478 nagyon tox < 80 nem tox. 

Agyagt. szennyezett RAMEB 0,5% 510 nagyon tox 157 enyhén tox. 

Agyagt. szennyezett RAMEB 0,7% 413 nagyon tox 106 enyhén tox. 

 

4.23. táblázat. Gyökérnövekedés gátlás változása az eltérő talajféleségekben a remediáció során 

Minta neve Gyökérnövekedés gátlás ED50 [g talaj] 
 t = 4. hét t = 6. hét 
Homokt. szennyezett RAMEB 0% 1,0 nagyon tox  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,1% 2,6 toxikus  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,3% 2,5 toxikus  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,5% 1,1 nagyon tox  
Homokt. szennyezett RAMEB 0,7% 0,7 nagyon tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0% 5,0 nem tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,1% 4,8 enyhén tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,3% >5 nem tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,5% >5 nem tox  
Vályogt. szennyezett RAMEB 0,7% 3,1 toxikus  
Agyagt. szennyezett RAMEB 0% > 5 nem tox. > 5 nem tox. 

Agyagt. szennyezett RAMEB 0,1% > 5 nem tox. > 5 nem tox. 

Agyagt. szennyezett RAMEB 0,3% > 5 nem tox. > 5 nem tox. 
Agyagt. szennyezett RAMEB 0,5% > 5 nem tox. > 5 nem tox. 

Agyagt. szennyezett RAMEB 0,7% > 5 nem tox. > 5 nem tox. 
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A szennyezett talajok toxikus hatását befolyásolják a szénhidrogén jellemzői, a talaj 
tulajdonságai, az alkalmazott ciklodextrin kölcsönhatása a szennyezőanyaggal, a talajjal, 
talaj mikroorganizmusaival. Ezen hatások eredője mutatkozik meg a toxikológiai tesztek 
eredményében.  
A gyökérnövekedés-gátlás Sinapis alba tesztorganizmussal kevésbé volt érzékeny, mint a 
Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlása.  
Az szennyezett agyagtalaj a kísérlet során egyáltalán nem mutatott toxikus hatást a növényi 
tesztorganizmusra, valószínűleg a talajtulajdonságoknak köszönhetően a szennyezőanyag 
komponensei hozzáférhetetlenek voltak a növényi gyökerek számára. A bakteriális 
tesztorganizmus esetén, a 4. héten mért magas toxicitási értékekaz agyagtalajban, további 
két hét eltelte után lecsökkentek, a csökkenő szénhidrogén-tartalomnak köszönhetően. 
A szennyezett homoktalaj esetén, mind a bakteriális, mind a növényi tesztorganizmussal 
magas toxicitási értékeket mértünk a kísérlet végén. Ez egyrészt a kisebb mértékű 
szénhidrogén biodegradációnak köszönhető, valamint a szennyezőanyag – másik két 
fizikai talajféleséghez viszonyított – nagyobb mértékű hozzáférhetőségének, a kisebb 
szorpciós képességű homoktalajban.  
A 4 hét elteltével mért toxicitás értékek a vályogtalaj esetén a legkisebbek (kivéve 
agyagtalaj vizsgálata növényteszttel). A vályogtalajban a nagyobb mértékű biodegradáció 
következményeképpen csökkent szennyezőanyag tartalom, ami a homok-, és az 
agyagtalajhoz viszonyított kisebb mértékű toxicitásban nyilvánul meg. 
 

A mérési eredmények értékelése varianciaanalízis módszerével 
A RAMEB és a fizikai talajféleségek hatásának vizsgálatára, transzformátorolajjal indított 
kísérletsorozatunk mérési eredményeit és összefüggéseit a varianciaanalízis ANOVA 
módszerével értékeltük StatSoft Statistica® 6.1. szoftver alkalmazásával.  
A statisztikai analízis fő célja annak eldöntése volt, hogy van-e szignifikáns különbség a 
különböző RAMEB koncentrációjú talajok között az eltávolított transzformátorolaj %-
ában. Vizsgáltuk azt is, van-e eltérés a három talajban az eltávolítás sebességében, illetve 
próbálkoztunk a RAMEB-koncentrációtól és az időtől való függés explicit leírásával.  
Az értékeléshez, az eredmények feldolgozásához tehát varianciaanalízis (ANOVA) 
módszerét alkalmaztuk, három faktor (RAMEB, talajféleség, idő) szerinti osztályozással. 
Először ellenőriztük, hogy a mintáink azonos varianciájú sokaságból származnak-e, mivel 
ez a varianciaanalízis feltétele. A Bartlett Cochran próba szerint a minták azonos 
varianciájú sokaságból származnak, tehát teljesült az ANOVA feltétele. 
A statisztikai értékelés során kapott ANOVA táblázatokat a 8.2. Melléklet tartalmazza, 
most legfontosabb következtetéseinket foglalom össze: 

• Az összes talaj adatainak értékelésével kimutatható volt, hogy a különböző talajok 
között szignifikáns különbség van. 

• A RAMEB-et nem tartalmazó mintákat hasonlítottuk össze a négyféle RAMEB-et 
tartalmazó talaj eredményének átlagával. A kontraszt-analízis igazolta, hogy a 
RAMEB-et tartalmazó és nem tartalmazó talajoknál szignifikánsan különbözik az 
eltávolított EPH aránya. 

• A különböző mennyiségű RAMEB-et tartalmazó talajokra az eltávolítás mértéke 
különböző volt. Az eltávolított szennyezőanyag-tartalom szignifikánsan függ a 
RAMEB koncentrációjától. 
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• A RAMEB koncentrációjától és az időtől való függést vizsgálva azt tapasztaltuk, 

hogy az eltávolítás sebessége talajonként különböző, és az eltávolítás sebessége függ 
a RAMEB koncentrációjától, de a koncentrációtól való függés talajonként nem 
különbözik szignifikánsan. Az időtől való függés nem lineáris, a RAMEB 
koncentrációjától való függés viszont leírható lineáris összefüggéssel. 

Szénhidrogének ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációja talajmikrokozmoszban – az 
eredmények összefoglalása 

• Szénhidrogénekkel szennyezett talajok esetén három fázisú talaj kezelésével, 
megfelelő körülmények biztosításával hatékonyabb biodegradáció érhető el, mint 
iszapfázisban. Általában a CD hatása is jentősebb mértékű volt szilárd fázisban. 

• Dízelolaj és transzformátorolaj szennyeződés esetén már a 0,1 % koncentrációban 
alkalmazott RAMEB is hatásos volt, így a költségek csökkentése szempontjából 
elegendő lehet a nedves talajra vonatkoztatva 0,1–0,15 % ciklodextrint alkalmazni. 

• A ciklodextrint többszöri adagolással érdemes a talajba juttatni. 
• A szennyezőanyagok biodegradálhatósága a talajban függ a szennyezőanyagok 

típusától, koncentrációjától. 
• A H10CS-vel, a kereskedelemben forgalmazott mikróbakeverékkel történő beoltás 

hatására nem tapasztaltunk intenzívebb szénhidrogénbontást a transzformátor olajjal 
szennyezett talajokban. 

• A különböző talajok eltérő fizikai-kémiai sajátságai a szennyezőanyagok 
biodegradálhatóságában is megmutatkoztak. A kedvező fizikai-kémiai tulajdonságú 
humuszos talajban intenzívebb volt a szennyezőanyag bontása, és a ciklodextrines 
kezelés előnyös hatásai is jobban érvényesültek. 

• A biológiai és ökotoxikológiai módszerek eredményei kiegészítik a kémiai analízist 
és fontos információkat szolgáltatnak a talajban folyó biodegradáció folyamatáról, a 
mikroorganizmusok aktivitásáról. 

• Az eredmények statisztikai értékelése igazolta, hogy az eltávolított szennyezőanyag-
tartalom és az eltávolítás sebessége szignifikánsan függ a RAMEB koncentrációjától, 
és hogy az eltávolítás sebessége talajonként különböző. 

 
Az előzőekben ismertetett, a RAMEB hatásának vizsgálatára irányuló kísérleti 
eredményeinket cikkekben publikáltuk (Molnár és mtsai, 1998 a-b; Fenyvesi és mtsai, 
2003; Szécsényi-Nagy és mtsai, 2003). 
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4.3. Remediációs technológia megalapozása nagylabor kísérletekben 
Az optimális technológiatervezés egyik feltétele a fokozatos méretnövelés. Mivel a 

háromfázisú talaj kezelésére alkalmazott tartályreaktorokban mind a transzformátorolaj 
biodegradációja, mind a random metilezett ß-ciklodextrin (RAMEB) hatékonysága sokkal 
nagyobb mértékű volt, ezért a szabadföldi eljárást megalapozó nagylabor kísérleteink során 
is a három fázisú talajjal végeztük kísérleteinket.  
Nagyméretű, 60 liter térfogatú tartályreaktorokban, transzformátorolajjal mesterségesen 
szennyezett talajokban (40 kg) vizsgáltuk a 0,5 % és 1,0 % koncentrációban alkalmazott 
RAMEB hatását a transzformátorolaj biodegradációjára 10 hónap időtartamú kísérletben. 
A nagylabor kísérletekhez a már eddig is alkalmazott vályogtalajt szennyeztük 
transzformátorolajjal 30 000 mg/kg koncentrációban. Indítás után 4 és 8 hónap elteltével 
újra adagoltunk ciklodextrin a nedves talajra számított 0,25 % illetve 0,5 % 
koncentrációban, a megfelelő talajokhoz. A mikrobiális tevékenység során elhasználódott 
nitrogén és foszfor, valamint az egyéb nyomelemek pótlását alpsóoldat adagolásával 
biztosítottuk, a talaj tápanyag-ellátottságának követése mellett. 

Mivel kisméretű laboratóriumi technológiai kísérleteink eredményei egyértelműen 
igazolták, hogy a RAMEB növeli a transzformátorolaj biológiai hozzáférhetőségét és 
biodegradációját, nagylabor kísérleteink fő célja nemcsak a RAMEB hatásának vizsgálata 
volt, hanem a kémiai analízist kiegészítő biológiai és ökotoxikológia vizsgálatok tesztelése. 
Elsősorban azt vizsgáltuk, hogy talaj biológiai állapotát jellemző módszerek (talajlégzés, 
transzformátorolaj-bontó sejtszám, tápanyagellátottság) mennyire alkalmasak a talajban 
zajló folyamatok követésére és leírására.  
A talajban folyó változásokat – a szennyezőanyag biodegradációját, a mikroflóra 
aktivitását, a szennyezett talaj toxicitását – eleinte kéthetente, később havonta történő 
mintavétellel és analízissel követtük. 

Fizikai-kémiai módszerek a talaj jellemzésére 
• A talajok fizikai-kémiai jellemzőinek (pH és redoxviszonyok, kötöttség, mechanikai 

összetétel, CaCO3, sótartalom, vezetőképesség) meghatározása 
• A talajok növények számára hozzáférhető tápanyag- és elemtartalmának (humusz, 

P2O5, K2O, (NO3+NO2)-N, NH4-N, SO4-S, Na, Ca, Mg, Mo, As, Zn, Cu, Mn, Fe, B, 
Al, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb) mérése 

Kémiai vizsgálatok: 
• Talajminták extrakciója: Soxhlet extraktorban széntetrakloriddal 
• Gravimetriás extraktum-tartalom meghatározás változása 
• A talaj oldószeres (CCl4) kivonataiból olajtartalom meghatározása Fourier 

Transzformációs Infravörös Spektroszkópia (FT-IR) alkalmazásával  

Biológiai vizsgálatok: 
• Aerob heterotróf telepképző sejtek számának változása 
• Szénhidrogénbontó sejtek számának meghatározása változása 
• Talajlégzés mérése CO2 termelés alapján 

Ökotoxikológiai vizsgálatok: 
• Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlási teszt 
• Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés gátlási teszt 
• Folsomia candida mortalitási teszt 
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A technológia szempontjából nagyon fontos a talaj tápanyag-ellátottságának biztosítása. 
A szénforrásként szolgáló szennyezőanyag (transzformátorolaj) mellett a mikróbák N és P, 
valamint mikroelem igényét is ki kell elégíteni a bioremediáció megfelelő 
hatékonyságának eléréséhez. Ezért a remediációs kísérlet során 1, 2, 4 és 10 hónap 
elteltével is ellenőriztük a talaj tápanyagtartalmát. A négy időpontban vett talajminták 
részletes fizikai-kémiai jellemzőit mutató táblázatok a 3. Mellékletben találhatóak. 
A bioremediáció szempontjából kiemelt jelentőségű a mikroorganizmusok számára 
hozzáférhető nitrogéntartalom a talajban. A hozzáférhető nitrogéntartalom a következő 
ábrák (4.24. és 4.25.) mutatják a kontroll (szennyezetlen) és a transzformátor olajjal 
szennyezett talajokban az idő függvényében.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4.24. ábra. A nitrogéntartalom a kontroll (szennyezetlen) talajokban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.25. ábra. A nitrogéntartalom a transzformátor olajjal szennyezett talajokban 
A szennyezőanyagot tartalmazó talajokban sokkal kisebb a nitrogéntartalom, ami 

intenzív olajbontást jelez. Az eredetileg 63 mg/kg-ról már egy hónap elteltével 4 mg/kg alá 
csökken a nitrogéntartalom a szennyezett talajokban. A következő egy hónapban további 
csökkenést tapasztaltunk a mikrobiális tevékenység következtében. Ezért két hónap 
elteltével, majd ezt követően kéthavonta tápsót adagoltunk a szennyezett talajokhoz, a 
mikrobiális tevékenységhez szükséges nitrogénforrás fedezésére. 4 hónap elteltével a 
kontroll (szennyezést nem tartalmazó) talajokhoz is adagoltunk tápsót. 
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A 4 és 10 hónap elteltével mért adatok bizonyítják, hogy a mikrobiális működéshez 
elegendő nitrogénmennyiséget juttatunk a talajba a tápsóadagolással. A nitrogéntartalom 
nem csökkent olyan mértékben, mint a kísérlet indítása után 1 illetve 2 hónappal. 
A ciklodextrinnel kezelt talajokban a csökkenés nagyobb mértékű volt, mint a ciklodextrint 
nem tartalmazó talajokban. A talaj nitrogéntartalma a talajmikrobák mennyiségének 
növekedésével fordított arányban változik. Ahol a ciklodextrin kezelés függvényében 
tovább csökken a nitrogéntartalom, ott nagyobb a sejtszám, aktívabb a mikrobaműködés, 
intenzívebb az olajbontás, a ciklodextrin hozzáférhetőbbé teszi a szennyezőanyagot a 
mikroorganizmusok számára zárványkomplex-képző képessége révén. A talaj biológiai 
állapotát jellemzi a transzformátorolaj-bontó mikroorganizmusok száma is (4.26. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.26. ábra. A transzformátorolaj-bontó sejtszám változása a szennyezett talajokban 
 
A kísérlet indítása után 1 héttel a sejtszámok jelzik a megfelelő számban jelenlevő 
olajbontó mikróbák jelenlétét, a ciklodextrinnel kezelt talajokban, nagyobb számban. Az 
első és a negyedik hónapban mért alacsony érték egyrészt lehet a tápanyaghiány 
következményei. Másrészt az első hónapban bekövetkezett nagyobb mértékű 
biodegradáció következtében (4.24. táblázat), a hasznosítható tanszformátorolaj frakció 
elfogyása és újabb adaptációs periódus után új mikróbapopuláció kezdett kialakulni. A 
kísérlet végére a rendszeres tápsóadagolással megszűnt a limitáló tápanyaghiány, és az 
adaptálódott szénhidrogénbontó mikroorganizmusok elszaporodtak. A RAMEB-kezelés 
hatására növekedett a hozzáférhető szubsztrátok mennyisége, és ezzel együtt a sejtszám is.  

A talaj mikrobiológiai állapotát CO2 termelésen alapuló talajlégzés mérésével is 
tanulmányoztuk. A laboratóriumunkban – talajlégzés mérésére – kifejlesztett minireaktoros 
rendszert alkalmaztuk a mikroorganizmusok aktivitásának, a szennyezőanyag 
biodegradálhatóságának vizsgálatára a kísérlet során. A nagyméretű reaktorokból vett 
mintákat levegőztettük, és mértük a levegőztetés során a mikroorganizmusok által termelt 
CO2 mennyiségét (4.27. ábra). 
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4.27. ábra. A CO2 termelés változása a RAMEB-bel kezelt szennyezett talajokban 
A termelődött CO2 mennyiség alakulása jellemzi a biodegradációt. A kontroll talajhoz 

viszonyítva a transzformátor olajjal szennyezett talajokban a CO2 nagyobb értéke arra utal, 
hogy van a talajban a szénhidrogén bontására képes, aktív mikroflóra. A szennyezett 
talajokban folyamatosan nő a CO2 termelés az idő függvényében. A kísérlet indításakor, 
azaz a ciklodextrin adagolása után 1 héttel a ciklodextrinnel kezelt talajokban még nincs 
jelentős növekedés a CD hatására. Azonban a 4. hónaptól már egyértelműen látszik CO2 
termelésben a ciklodextrin hozzáférhetőséget növelő hatása, mind a 0,5 % mind az 1 % 
RAMEB tartalmú talajokban.  
A remediáció követésére alkalmazott biológiai módszerek eredményei a kémiai analízis 
eredményeivel összhangban (4.24. táblázat) tükrözik a RAMEB biodegradációra gyakorolt 
pozitív hatását. 

4.24. táblázat. Infravörös spektroszkópiával (FT-IR) meghatározott olajtartalom változása 

 Transzformátorolaj eltávolítás [%] 
 RAMEB 0 % RAMEB 0,5 % RAMEB 1,0 % 

1 hét múlva 22 20 23 
1 hónap múlva 52 65 63 
4 hónap múlva 62 68 69 
8 hónap múlva 71 79 80 

10 hónap múlva 75 81 85 
 

A ciklodextrin adagolása után 1 héttel (indítás) még nincs különbség a ciklodextrinnel 
kezelt és nem kezelt talajokban. Azonban 1 hónap elteltével a ciklodextrinnel kezelt 
talajokban nagyobb volt a szénhidrogén-eltávolítás mértéke. Ez azt mutatja, hogy 1 hónap 
után a RAMEB tartalmú talajokban felgyorsult a biodegradáció, és az intenzív olajbontás 
eredményeképpen a kezeletlen talajhoz képest nagyobb mértékben csökkent az 
olajtartalom. Az extrahálható szénhidrogén csökkenése a kísérlet elején, 20–25 %-kal 
nagyobb RAMEB alkalmazás mellett, mint anélkül. A kísérlet végére már csak a  
8–13 %-kal volt nagyobb a szennyezőanyag-eltávolítás a RAMEB-bel kezelt talajokban. A 
kémiai adatok alapján az 1,0 % RAMEB-kezelés hatása jelentősen nem nagyobb, a 0,5 %-
os kezelés biodegradációra gyakorolt pozitív hatásánál.  

A nagylabor kísérletek követésére, ökotoxikológiai teszteket három különböző trófikus 
szintről származó (mikrobiális, növényi és állati) tesztorganizmussal végeztünk.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 hét 1 hónap 4 hónap 8 hónap 10 hónap
idő [nap]

CO
2 [

tf
%

]

Kontroll
Transzformátorolaj RAMEB 0%
Transzformátorolaj RAMEB 0,5%
Transzformátorolaj RAMEB 1,0 %



 108

A Vibrio fischeri tesztorganizmussal mért toxicitás értékek alakulását a 4.28. ábra 
szemlélteti. A toxicitás változását az idő függvényében követve azt tapasztaltuk, hogy az 
első hónapokban a transzformátor olajjal szennyezett, RAMEB-bel kezelt talajokban 
általában nagyobb a gátló hatás. A kísérlet végén pedig a RAMEB-bel kezelt szennyezett 
talajok rézegyenértékben kifejezett toxicitása a fele, illetve harmada a kezeletlen 
talajokénak. Ennek oka feltétezésem szerint az, hogy a nem bontható, ugyanakkor toxikus 
CH molekulák semlegesítésében, esetleg humuszba épülésével segíti a CD a kockázat 
lecsökkenését. A legkisebb mértékű gátlást a 0,5 % ciklodextrinnel kezelt talajminták 
mutatták. A 4.28 és 4.29. ábrán a piros vonalak a toxikus kategória határát jelzik, a nyíllal 
jelölt irányba a toxicitás nő.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.28. ábra. A toxicitás csökkenése Vibrio fischeri biolumineszcencia-gátlási teszttel a kísérletben 
 
A 4.29. ábra a talajok növényi gyökérnövekedésre gyakorolt hatását szemléltetik. Az 

ED50 értékek definíciójából következően minél nagyobbak a hatásos dózis (ED) értékek, 
annál kevésbé toxikus a talaj. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.29. Ábra. A toxicitás változása a kísérlet során Sinapis alba gyökérnövekedés-gátlási teszttel 
 

A növényteszt eredményei is, a kezdeti kismértékű toxicitás növekedés után, 4 hónap 
elteltével folyamatosan csökkenő értékeket mutatnak. A kísérlet végén az állati 
tesztorganizmussal (Collembola) végzett tesztek eredményei szerint a kezeletlen talaj 
toxikus volt, míg a RAMEB-bel kezelt talajok csak enyhe toxicitást mutattak. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

ED50 [g talaj]

Transzf. olaj RAMEB 0% 1,75 1,40 1,61 2,36 2,68

Transzf. olaj RAMEB 0,5% 1,54 1,05 1,92 2,58 3,72

Transzf. olaj RAMEB 1,0% 1,43 1,15 1,88 3,43 5,05

1 hét 
múlva

1 hónap 
múlva

4 hónap 
múlva

8 hónap 
múlva

10 hónap 
múlva

0
200

400

600
800

1000

1200

1400
1600

1800

Σ
C

u2
0 

[m
g 

C
u/

kg
 ta

la
j]

RAMEB 0% 500 1140 790 340 220
RAMEB 0,5% 417 1600 505 100 76
RAMEB 1,0% 1667 1333 593 100 79

Indítás 1 hónap 
múlva

4 hónap 
múlva

8 hónap 
múlva

10 hónap 
múlva



 109

A nagylabor kísérletek eredményeinek összegzése 
• Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a technológia méretnövelésével a nagylabor 

méretű kísérletekben is érvényre jut a RAMEB hozzáférhetőség növelő hatása 
(Molnár és mtsai, 2005). 

• Ismét igazolódott, hogy a 0,5 % vagy annál kisebb koncentrációban történő 
ciklodextrin adagolás is eredményes lehet. 

• A hozzáférhetőség növekedésével együtt járt a biodegradáció fokozódása és a 
toxicitás csökkenése.  

• A modellkísérlet eredményei alapján egyértelmű a tápanyagadagolás (N-forrás) 
jelentősége a szénhidrogén-biodegradáció szempontjából. 

• A kémiai monitoring kiegészítésére alkalmazott biológiai és ökotoxikológiai 
vizsgálatok jól szemléltetik a talajban zajló összetett folyamatokat: a szennyezőanyag 
hozzáférhetőségének változását (növekedését), és a mikrobiális aktivitással 
összefüggő biodegradációt. 

 

4.4. In situ komplex ciklodextrines biotechnológia (CDT) transzformátorállomás 
szennyezett talajának kezelésére  

Célunk a laboratóriumi kísérletek során tudományosan megalapozott ciklodextrines 
technológia kipróbálása, demonstrálása és továbbfejlesztése szabadföldi kísérletben 
nehezen bonthatószénhidrogénekkel szennyezett talajon. 

4.4.1. A szennyezett terület rövid ismertetése és az alkalmazott biotechnológia leírása 
A ciklodextrinnel intenzifikált komplex technológia (CDT) szabadföldi 

demonstrációjára a népligeti transzformátor állomáson került sor. A viszonylag nagy 
területen több környezetszennyezés volt azonosítható. A talajvíz-szennyezettség a terület 
nagy részére kiterjedt, de talaj csak azonosítható pontforrásokból szennyezett, így 
csővezetékekeből és egy félreeső helyen elhelyezett póttranszformátorból. Az in situ 
bioremediáció demonstrálásának céljára az állomás északi sarkában, betongerendákra 
helyezett tartalék transzformátort választottuk. A sérült transzformátorból folyamatosan 
szivárgott az olaj (TO 40A), amit időnként pótoltak, hogy a tartaléktranszformátor 
használatra kész állapotban legyen. A kijelölt szennyezett terület viszonylag kicsi, kb. 10 
m2 felületű, a talajvíz átlagos mélysége 2,6 m, tehát 2,6 x 10 = kb. 30 m3 (50 tonna) 
szennyezett talajra lehet számítani a telítetlen zónában. A szennyezőanyag TO 40A 
transzformátorolaj, kimutatható a talajvízben is. Koncentrációja a transzformátor alatti, 
felszín közeli részeken a talajban 20 000–30 000 mg/kg, a talajvízben átlagosan 0,99 mg/l. 

A kísérleti részben, a technológiafejlesztés komplex metodikája című fejezetben 
részletesen bemutattam a szennyezett területet, a terület felmérésének eredményeit, a talaj 
fizikai-kémiai-biológiai-ökotoxikológiai jellemzőit.  
A fizikai-kémiai vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a talaj homokos, mélyebb 
rétegeiben löszös homoktalaj. Redoxviszonyai jellemzőek egy régi szennyeződésű talajra. 
A talajgáz oxigéntartalma 20 %-nál kisebb és a nitrátot már elhasználta a mikroflóra, tehát 
oxigént és tápanyagokat kellett juttatnunk a talajba a mikroflóra megfelelő működéséhez. 
A biológiai vizsgálatok eredményei jól működő mikroflórát mutattak, ezért a technológiát 
a természetesen jelenlévő mikroorganizmusok működésére alapozva terveztük meg. A 
transzformátorolajjal hosszú idő óta szennyezett (3–4 év) talaj esetében olyan 
biotechnológia alkalmazása látszott célszerűnek, amely kihasználja a talajban élő és 
aktiválható természetes mikroorganizmus-közösség (cell factory) aktivitását.  
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A három trófikus szint élőlényeivel végzett toxicitási teszteket a szennyezett talajminták 
toxikus hatását mutatták. A talaj a mélyebb rétegekben toxikusabb volt, mint a felszínen, 
ez alátámasztotta azt a feltételezésünket, hogy a szennyezőanyag eloszlása cseppformájú, 
lefele haladva szélesedik.  
A szennyezett területről származó talajjal laboratóriumi modellkísérleteket végeztünk a 
biodegradálhatóságra és a technológiai paraméterek optimálására. Az eredmények 
egyértelműen arra utaltak, hogy a helyi mikroflóra biodegradációs képessége kitűnő, és 
ciklodextrinnel növelhető a degradáció hatékonysága. 
A terület felmérésének eredményei és a laboratóriumi technológiai kísérletek eredményeinek 
birtokában egy technológia-együttest választottunk a szennyezett környezeti elemek 
kezelésére. Ennek a technológia-együttesnek az elemei a következők: 

 A telítetlen zóna in situ kezelése bioventillációval, a biodegradáció intenzifikálása  
adalékokkal (tápanyagpótlás, RAMEB adagolás) 

 A kiszivattyúzott talajvíz ex situ fizikai kémiai kezelése 
 A telítetlen zóna nedvesítése és enyhe in situ mosása a felszínen kezelt vízzel.  

A remediáció intenzitásának növelésére az alábbi eljárásokat alkalmaztuk:  
 Levegőztetés, szellőztetés: a mikrobiológiai lebontáshoz szükséges oxigén biztosítása.  
 Tápanyagpótlás: a mikroflóra működéséhez elengedhetetlen N, P adagolása 
 Adalékanyag: RAMEB alkalmazása, kihasználva biológiai hozzáférhetőség-javító 

hatását a három fázisú talajban, és szolubilizáló képességét a talaj-talajvíz 
kölcsönhatás befolyásolására.  

Mivel a kísérlet beindításával nem tudtuk megvárni a transzformátor eltávolítását, annak 
jobb és bal oldalán helyeztük el a szívó és a bevezető kútsorokat. A szívó kútsort a talajvíz 
áramlás irányába, a bevezetőt az ellenkező oldalra telepítettük. Az elrendezés bizonyíték 
arra, hogy az in situ bioventillációs technológia akkor is kivitelezhető, ha a talajfelületet 
másra használjuk és a kútsorokkal elérhető a foglalt felület alatti talajtérfogat. A következő 
fotók mutatják a kísérlet helyszínét és a kombinált kutat (4.30. ábra és 4.31. ábra). 
 

 
 
4.30.ábra. A kombinált (talajvíznyerő és  4.31.ábra. Az in situ kísérlet helyszíne  

levegőszívó) kútról készült fotó 

Két szívó kutat alakítottunk ki, melyek közül az egyik kombinált kút (talajvíz-kitermelő 
és levegőelszívó). Két passzív kutat létesítettünk a transzformátor másik oldalán, melyeket 
kavicsfeltöltésű árok köt össze. Ennél a kialakításnál a cél a légköri levegő mélyebb 
rétegbe vezetése ellenkező oldali szívással és a visszavezetett talajvíz valamint a RAMEB 
és tápanyagoldatok egyenletes bejuttatása. A passzív kutakról és a kavicságyról készült 
fotót a 4.32. ábra mutatja. 

Kombinált kút 
Levegőelszívó 

Levegő- és 
vízbevezető 

kút 

Transzformátor

Rendszerellenőrző 
állomás 
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4.32. ábra A passzív kutak és a köztük lévő kavicságy. A fekete perforált csövön juttatjuk be a 
tápanyagot és RAMEB-et tartalmazó oldatot, itt csepegtetjük vissza a tisztított talajvizet. A kutakba 
injektált oldattal történik az alkalmi elárasztás és átmosás. A háttérben a tartalék-transzformátor 

A talaj belsejében enyhe légáramot biztosítottunk talajszellőztetéssel, vagyis 
ventillátorral történő levegőkiszívással. A levegőt perforált béléscsővel ellátott levegőztető 
kutakon keresztül szívtuk ki, kis teljesítményű ventillátorral.  
A szükséges levegőztetés és tápanyagadagolás mértékének meghatározását a szénhidrogén-
biodegradáció egyenlete alapján (3.4.5. fejezet) végeztük sztöchiometriai becsléssel. A 
szükséges N és P műtrágyák mennyiségét három részletre osztva adagoltunk a remediáció 
ideje alatt.  
A hozzáadott tápanyagok: 3 x 40 kg kerti műtrágya 15 % P2O5, 15 % N és 15 % K2O. 
A mikrobiológiai lebontás gyorsítására hozzáférhetőséget javító adalékként 3 x 10 kg 
RAMEB-et adagoltunk a 10., 13. és 21. héten a tápanyagokkal azonos időben. Ehhez 
technikai minőségű 50 %-os RAMEB oldatot (CAVASOL W7 M TL, Wacker Chemie) 
használtunk.  
Az adalékokat 2 m3 vízben feloldva juttattuk be a passzív kutakon és a kavicságyon keresztül. 
A nedvesség pótlása (a kezelt víz lassú visszaszivárogtatása) is itt történt.  
A kísérlet főbb állomásait a következő táblázatban (4.25. táblázat) mutatom be. A táblázat 
a gázanalízis és a víz mintavétel időpontjait (kb. 50 alkalom) nem tartalmazza. 

4.25. táblázat. A kísérlet legfontosabb eseményei 

A kísérlet kezdetétől eltelt 
napok száma Technológiai esemény 

1 levegő, víz indul 
71 1. RAMEB + tápanyag adagolás, a vízkitermelés leállítása 
74 A vízkitermelés és visszaszivárogtatás megindítása 
90 2. RAMEB + tápanyag adagolás, a vízkitermelés leállítása 
91 A vízkitermelés és visszaszivárogtatás megindítása 

145 3. RAMEB + tápanyag adagolás, a vízkitermelés leállítása 
148 a vízkitermelés és visszaszivárogtatás megindítása 
162 Trafó eltávolítása 
173 Téliesítés 

257–330 Levegőztetés és víz-visszaszivárogtatás 
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A talajvíz ex situ kezelése kiszivattyúzás után a felszínen, ülepítés és adszorpciós 
lépések beiktatásával történt. A telítetlen zóna in situ átmosása és az adalékok 
beinjektálása a telítetlen zónába a passzív kutak impulzus-szerű feltöltésével és onnan 
történő tovább-szivárgással történt a felszínen kezelt víz segítségével. Ezen kívül 
nedvesítés is történt, állandó lassú víz visszaszivárogtatással. A visszaszivárogtatott víz 
mennyisége 15–16 m3/nap volt.  

 

4.4.2. Az CDT követésére és értékelésére alkalmazott módszeregyüttes  
Mivel a transzformátorállomáson kijelölt demonstrációs területen felülről nem lehetett a 

kezelt talajtérfogathoz hozzáférni, ezért a mozgékony talajfázisok, a víz és a levegő 
analízisén keresztül következtettünk a talaj belsejében zajló folyamatokra.  

Az in situ technológia követésére a talajvíz analízisét és a laboratóriumi kísérletekben 
már bevált gázanalízist alkalmaztuk. A bioventilláció során kiszívott talajgáz összetételét, 
elsősorban oxigén- és széndioxidtartalmát mértük az állandósult állapottól függő 
gyakorisággal naponta, háromnaponta, vagy hetente Oldham MX 21 PLUS típusú 
hordozható, multifunkcionális gázelemző készülékkel. A talajlevegő hőmérsékletét, 
páratartalmát és az áramlási sebességet Kopra típusú légárammérővel mértük.  
A kiszivattyúzott talajvízből az állandósult állapottól függő gyakorisággal naponta, 
háromnaponta, vagy hetente 1–1 liter mintát vettünk, és extrahálható szénhidrogén-
tartalmát n-pentános extraktumból gázkromatográfiával határoztuk meg.  
A talajmintavételnek gátat szabott a korlátozott mintavételi lehetőség. Mivel a kezeléseket 
meg kellett kezdenünk a transzformátor áthelyezése előtt, a kísérlet elején be kellett érnünk 
egy a transzformátor alól összegyűjtött mintával, mint kiindulási állapottal. Újabb 
talajmintát csak a transzformátor eltávolítása után, a kísérlet 24. hetében vettünk. 
Talajmintavétel és analízis tehát a kísérlet indítása előtt, a 24. héten és a kísérlet végén (47. 
hét) történt. A szennyezett terület felmérésére, a talajok jellemzésére és a technológia-
monitoringra az integrált módszeregyüttest alkalmaztuk: 

Fizikai-kémiai vizsgálatok 
A szennyezett terület felmérése során meghatároztuk a terület hidrogeológiai viszonyait és 
a talajok fizikai-kémiai jellemzőit. 
Kémiai vizsgálatok: 

 Talajminták extrakciója: ultrahangos dezintegrátorban hexán-aceton (2:1) arányú 
elegyével, az extrakttartalom meghatározása gravimetriásan 

 A talaj oldószeres kivonataiból az összes extrahálható szénhidrogén-, EPH-tartalom 
meghatározása gázkromatográfiával és/vagy infravörös spektroszkópiával 

 A bioremediáció során a kiszivattyúzott talajvíz n-pentános extraktumából az 
extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározása gázkromatográfiával. 

Biológiai vizsgálatok: 
 Aerob heterotróf telepképző sejtek számának meghatározása 
 Transzformátorolaj-bontó sejtek számának meghatározása  
 Talajlégzés mérése (talajgázanalízis: CO2 és O2 mérése) a talajban folyó 

biodegradáció jellemzésére 
Ökotoxikológiai vizsgálatok: 
Az ökotoxikológiai módszerekkel a szennyezett talaj toxikus hatásait vizsgáltuk egy 
bakteriális, egy növényi és egy állati tesztorganizmus alkalmazásával: 

• Vibrio fischeri biolumineszcencia-gátlás, 
• Sinapis alba gyökér- és szárnövekedés-gátlás 
• Folsomia candida mortalitási teszt. 
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4.4.3. A komplex CDT szabadföldi biotechnológia eredményeinek bemutatása 
A talajban folyó biodegradáció jellemzésére, az 1–3 naponkénti ellenőrzés során mértük 

gázelemző készülékkel a külső levegő és a talajgáz oxigén és széndioxid-tartalmát. A 
kísérlet bevezető és befejező szakaszában Kopra mérőműszerrel mértük a kiszívott levegő 
hőmérsékletét, nedvességtartalmát és áramlási sebességét, valamint a külső légnyomás 
értékét. Vízmintát vettünk, amelynek szénhidrogén-tartalmát (EPH) a Weβling Kft. 
laboratóriumában határozták meg. A részletes adatokat a 8.4. Melléklet tartalmazza. 
A gázanalízis eredményeit a 4.33. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.33. ábra. A Széndioxid és oxigéntartalom a talajból kiszívott levegőben a téliesítés előtt 
A talajgáz analízisének eredményei alapján követhetjük a szennyezett talajban végbemenő 
biológiai folyamatokat. A széndioxid-tartalom érzékenyebben, az oxigéntartalom kevésbé 
érzékenyen mutatta a tápanyag-utánpótlás és RAMEB adagolás hatására intenzifikálódott 
mikroflóra működését. Különösen az első beadagolás hatása szembetűnő. Még a második 
adagolás hatása is jól észrevehető, míg a harmadik adagolás már nem okozott változást a 
talajlevegő összetételében. A 4.34. ábra mutatja a talajvíz összes extrahálható 
szénhidrogén-tartalmát a téliesítésig, amikor szüneteltettük a kezelést. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.34. ábra. A talajvíz gázkromatografálható EPH-tartalma téliesítés előtt  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 50 100 150
Idő [nap]

EP
H

 [m
g/

l]

1. adagolás

2. adagolás
3. adagolás

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0 58 73 82 93 114 145 155
Idő [nap]

C
O

2 
[%

]

16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5

O
2 

[%
]

CO2 [% ] O2 [% ]

1. adagolás

2. adagolás

3. adagolás



 114

A korábban mért 0,99 mg/dm3 EPH-érték 0,8 mg/dm3 értékre csökkent a levegőztetés, 
talajmosás hatására. Az első két adagolást követően jelentősen csökkent a EPH értéke (0,6 
mg/dm3, majd 0,44 mg/dm3 értékre), majd egy stacioner állapot állt be. A harmadik 
adagolással egyidőben növekedni kezdett a víz olajtartalma. Ennek oka az lehet, hogy a 
száraz nyár után egy esős őszi időszak állt be, amikor a csapadék megemelte a 
talajvízszintet, így alsóbb talajrétegekből szennyeződést hozott fel és bemosta a felszínről a 
kezelésből kimaradt olajszennyeződést.  

A téli szünet után már további adalékolások nem történtek, a levegőztetést és a 
nedvesség pótlását még 10 hétig folytattuk. Az utolsó 10 héten is követtük a talajlevegő 
összetételének és a talajvíz EPH-tartalmának változását. A talajvíz EPH-tartalmának 
változását a vizsgált időszakban esett csapadékkal együtt a 4.35. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.35. ábra. A talajvíz gázkromatografálható EPH-tartalma az utolsó 10 héten és a leesett csapadék 
mennyisége 

Az utolsó 10 hétben leesett csapadék mennyiségét az Országos Meteorológiai Szolgálat 
X. kerületre vonatkozó adatai alapján adtuk meg. Az EPH-tartalom és a leesett csapadék 
mennyiségének párhuzamos vizsgálata, igazolta feltevésünket, miszerint a csapadék által 
bemosódott valamint a vízszintemelkedéssel átmosott talajtérfogatból került a 
többletszennyezettség a talajvízbe. 
Az ábra azt is mutatja, hogy az EPH-tartalom hirtelen fellépő növekedése után gyors 
csökkenés következett. Ez a talaj mikroorganizmusok készenléti állapotára, nagyfokú 
aktivitására utal.  
A talajgázanalízis téliesítés utáni újraindítás mért adatai szerint a talajlevegő CO2-tartalma 
állandósult. Ez a talajlevegőben mért 0,2–0,4 % körüli CO2 érték is azt jelzi, hogy a 
talajmikróbák aktívak és gyorsan tudtak reagálni, a hirtelen bekövetkezett 
olajszennyeződés-növekedésre. (Összehasonlításul a légköri levegő CO2 tartalma  
~0,03 %.). 
 
A talajminták kémiai analízisének eredményei a 4.26. táblázatban láthatóak. 
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4.26. táblázat. A talajminták transzformátorolaj-tartalma a kezelés indításakor, a 24. és a 47. héten  

Transzformátorolaj-tartalom [mg/kg] Talajmintavétel 
helye a felszíntől Indítás (kísérlet kezdete) 24. hét 47. hét (kísérlet vége)

10–30 cm 25 000 1 600 210 
80–90 cm 25 000 800 260 

 

A minták olajtartalma jelentősen csökkent a kiindulási 20 000–30 000 mg/kg 
szennyeződéshez képest, már a 24. hétre. Ez azt jelenti, hogy az olajszennyeződés 
legnagyobb része elbomlott az első két beadagolás hatására. Az olajbontással 
összefüggésben a talaj toxicitása is lecsökkent a kísérlet végére jelentősen (4.27. táblázat). 

4.27. táblázat. A szennyezett talaj toxicitása és jellemzése a kísérlet kezdetén és végén 

 Mintavétel helye a felszíntől 
10–30 cm 80–90 cm Tesztorganizmusok és végpontok 

Vizsgálat a kísérlet előtt és után 
 Előtte  Utána Előtte Utána 
Vibrio fischeri biolumineszcencia-gátlás 
ED50 [mg] 
∑Cu20 [mg Cu/kg talaj]  
Jellemzés 

 
22 

320 
toxikus 

 
50 

<80 
nem toxikus 

 
8 

450 
nagyon toxikus 

 
65 

<80 
nem toxikus 

Sinapis alba gyökérnövekedés-gátlás  
 

ED50 [g] 
Jellemzés 

 
 

4 
toxikus 

 
 

>5 
nem toxikus 

 
 

2 
toxikus 

 
 

>5 
nem toxikus 

Folsomia candida mortalitás 
 

LD50 [g] 
Jellemzés 

 
 

12 
toxikus 

 
 

>20 
nem toxikus 

 
 

5 
toxikus 

 
 

>20 
nem toxikus 

Az eredmények igazolták a technológiaválasztás helyességét. A kombinált technológia: 
levegőztetés, tápanyagok és RAMEB együttes adagolása, a felszíni vízkezelés és a kezelt 
vízzel történő időszakos talajmosás következtében gyorsan csökkent a talajvízben mérhető 
olajtartalom. A talajgáz analízise azt mutatta, hogy ez elsősorban az aktiválódott 
mikroflóra tevékenységének köszönhető. 

A talajból csak korlátozott mintavételi lehetőségeink voltak, de a kísérlet bizonyítja, 
hogy a mozgékony talajfázisok, a talajgáz és talajvíz analízise megfelelő információt 
szolgáltat a talajban zajló mikrobiológiai folyamatokról, alkalmazható technológia-
monitoringra, hiszen a technológiai paraméterek változtatásaira érzékenyen reagál, és jól 
reprezentálja az időbeni folyamatok előrehaladását. Általában a gáz- és vízanalízisen 
alapuló technológia-monitoring eredményei megbízhatóbb képet adhatnak a folyamatokról, 
a talaj szilárd fázisának és a szennyezőanyagnak a nagyfokú heterogenitása miatt. 
A technológia követése során az integrált módszergyüttessel kapott eredményeink 
bizonyították, hogy, megfelelő technológiát alkalmaztunk, megfelelően működtetve. A 
komplex ciklodextrines biotechnológiával (CDT) egy év alatt sikerült a kiválasztott 
szennyezett területen az erősen szennyezett talajok szennyezőanyag-tartalmát határérték 
alá csökkenteni. A kezelés végén a három trófikus szint tesztorganizmusainak 
alkalmazásával végzett toxicitási vizsgálatok is minket igazoltak, hiszen a vizsgált talajok 
egyike sem mutatott már toxikus hatást. A végeredmény átfogó, integrált jellemzése 
mellett, a technológia lezárása után szükség van a (CDT) technológia komplex, 
többszempontú értékelésére is. 
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4.5. A CDT összefoglaló értékelése 
 

Modellterületünkön, a népligeti transzformátorállomáson több éves biodegradálható 
szennyezettséget azonosítottunk a talaj szilárd és vízfázisában. A talajökoszisztéma 
adaptálódott a szennyezőanyaghoz, ennek alapján a transzformátorolajjal szennyezett 
terület kezelésére választott technológiánk alapja a természetes biodegradáció 
intenzifikálása (ENA, in situ bioremediáció). 

A nemzetközi kutatási–fejlesztési irányokhoz kapcsolódóan célunk egy innovatív, 
környezetbarát, biológiai lebontáson alapuló technológia kidolgozása volt, a 
transzformátorolajjal szennyezett talaj kezelésére ciklodextrin adalék alkalmazásával. 
Lépésről lépésre megvalósított méretnöveléssel – kisméretű laboratóriumi kísérletektől 
kezdve, a nagylabor kísérleteken keresztül a szabadföldi alkalmazásig – teszteltük a 
technológia alkalmazhatóságát, beállítottuk az optimális technológiai paramétereket, 
kiválasztottuk a hely- és szennyezőanyag-specifikus sajátosságoknak megfelelő 
technológiát. 

A területen folyó természetes biodegradáció intenzifikálására komplex technológia-
együttest terveztünk és alkalmaztunk. 

 A talaj felszín alatti telítetlen zónájának kezelése in situ bioventillációval, a 
biodegradáció intenzifikálása adalékokkal (tápanyagpótlás, RAMEB adagolás) 

 A kiszivattyúzott talajvíz ex situ fizikai kémiai kezelése 

 A telítetlen zóna nedvesítése és enyhe in situ mosása a felszínen kezelt vízzel. 

Kutatómunkánk minden fázisában a laboratóriumtól a szabadföldi alkalmazásig komplex 
módszeregyüttest alkalmaztunk a szennyezett talajok jellemzésére.  

Az alkalmazott komplex talajremediációs technológia hatékonynak bizonyult a terület 
környezeti kockázatának csökkentésére. A talaj és a talajvíz szennyezőanyag-tartalma is 
jelentősen csökkent. Az egyéves kezelés során a talaj szennyezőanyag koncentrációja az 
intézkedési (beavatkozási) határérték alá csökkent.  
A kidolgozott metodika bizonyította létjogosultságát a felmérés, az előkísérletek, a 
technológia tervezése, kivitelezése és monitoringja során is. A beavatkozások 
(levegőztetés, tápanyagadagolás, RAMEB-adagolás) kedvező hatásait a technológia-
monitoring segítségével egyértelműen kimutattuk (Leitgib és mtsai, 2003; Molnár és mtsai, 
2005). 

A technológia lezárása után elvégeztük a CDT komplex értékelését is, amely magában 
foglalja anyagmérleg elkészítését és értékelését, az eljárás környezeti kockázatának 
vizsgálatát, a technológia költség-hatékonyság felmérését és SWOT analízisét.  

Ezek az eszközök a különböző megoldási alternatívák összehasonlításánál, a 
technológiaválasztás döntési mechanizmusában is fontos szerepet kapnak, és a technológia 
befejeztével előálló állapot is csak ezekkel a módszerekkel jellemezhető.  
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4.5.1. A CDT anyagmérlege 
A biodegradációért felelős mikroorganizmusok a szennyezőanyag molekulákat 

lebontják, oxidatív folyamatok közben elemeire bontják és energiát állítanak elő belőle. Az 
energiát az élethez, a bioszintézishez használják fel. A szerves szennyezőanyagból nyert 
biogén elemeket pedig beépítik a saját sejtjeikbe.  

Egy átlagos szénhidrogén aerob biodegradációjának tervezésekor az alábbi sztöchiometriai 
egyenletből szoktunk kiindulni.  

   C7H12 + 5 O2  + NH3  = C5H7N + 2CO2 + 4 H2O 
Mólsúlyok     96        160      14      113 (sejttömeg) 

Természetesen ennek az egyenletnek a sztöchiometriája függ a szénhidrogén 
molekulasúlyától és szerkezetétől és a mikroorganizmus azon képességétől, hogy milyen 
arányban termel energiát és sejttömeget. 
Az egyenlet alapján becsülhető a szénhidrogének bontásához szükséges tápanyagok, és 
oxigén mennyisége. Ugyanakkor a keletkező CO2 mennyiségéből – ami jól mérhető a 
talajban – következtethetünk a degradálódott szénhidrogén mennyiségére.  
Az egyenlet segítségével a technológia-értékelés keretében az elbomlott szénhidrogén 
mennyiségének becslésével, a technológia egyszerűsített anyagmérlege elkészíthető.  

A szennyezőanyagból, mint szubsztrátból (S) a talajmikroorganizmusok által előállított 
termékek (sejttömeg, széndioxid) mérhetők. Az átalakítás lényege a következő: 
 

          mikroorganizmusok 

S     T 
A technológia szempontjából a szubsztrát oldalon szerepel a szennyezőanyag mennyisége 
a talajban és a talajvízben. Ezeknek mennyiségére (koncentrációjára) mérési adatok állnak 
rendelkezésünkre. 
A technológia során a levegőztetéssel és a talajvíz kiszivattyúzásával, kezelésével 
anyagáramot indítottunk el. 
A talajgáz folyamatos analízisével (CO2) és a talajvíz EPH-tartalmának folyamatos 
követésével számítható az eltávolított és a degradált szennyezőanyag mennyisége. 
 
A CDT biotechnológiai folyamatainak követésére, az elbomlott szénhidrogén 
mennyiségének becslésére meghatározzuk a szubsztrát fogyását és a keletkezett termékek 
mennyiségét. 
 
A szubsztrát oldal (S) meghatározása  

Kezelt talaj mennyisége: 50 t 
Az átlagos szénhidrogén-koncentráció a talajban: 25 000 mg/kg → 25 kg/t →1 250 kg/50t 
Tehát az 50 t talaj 1 250 kg szénhidrogént tartalmaz. 

Kezelt talajvíztérfogat: 1000 m3  
Becsült olajtartalom a vízben: cca. 1 mg/dm3 → 1 g/m3 → 1 000 g/1000 m3 

Tehát az 1000 m3 talajvíz 1 000 g, azaz 1 kg szénhidrogént tartalmaz. 
 
Az eltávolítandó szénhidrogén összes mennyisége 1 251 kg. 
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A termék oldal (T) meghatározása 

A kitermelt és kezelt víz mennyisége: 0,7 m3/h. 
Átlagos 0,4 g/m3 olajtartalommal számolva a vízkezeléssel eltávolított olaj mennyisége: 
0,28 g/h→ 6,72 g/nap → 1 680 g/250 nap.  
Ez több mint a talajvízre számolt mennyiség, de a csapadékkal a talajfelszínről bemosódott 
mennyiség és a szilárd fázishoz kötött, de lemosott, illetve megoszlással átkerült 
mennyiség ennyivel megnövelhette a talajvízből eltávolított mennyiséget, amint azt a 
kiugró csúcsok alapján láthattuk is a monitoringadatok között. 
 
A becsült biodegradált szennyezőanyag mennyiséget a CO2 termelés alapján számítottam a 
talajgázanalízis eredmények figyelembevételével:  
A CO2 mennyisége: 83 napig 0,6%; 90 napig 0,1% és 77 napig 0,2 %. 
A légáram: 30 m3/h  
A termelt CO2 térfogata:  
83 nap x 24 h x 0,18 m3/h + 90 nap x 24 h x 0,03 m3/h + 77 nap x 24 h x 0,06 m3/h ≈ 534 m3 CO2 

534 m3 CO2 egyenértékű (22,410 dm3/44g): 1049 kg CO2. 
 
1049 kg CO2 körülbelül 1149 kg szénhidrogén bomlásakor keletkezik (lásd biodegradáció 
egyenlete), ami jól egyezik a becsült összes szénhidrogén szennyeződés mennyiségével, 
illetve a maradék levonása utáni mennyiséggel. (A maradék szennyezőanyag-koncentráció 
240 mg/kg, ami 50 t talajra átszámítva 12 kg szénhidrogénnek felel meg. 
Tehát a maradék levonása utáni mennyiség: 1250 kg – 12 kg = 1238 kg) 
 
Ez azt jelenti, hogy a vízben lévő összes olajból és a talajból a becsült kb. 1250 kg olajból 
1150 kg fogyott a technológia alkalmazásának következtében. Becslésünk pontatlanságait, 
a talaj térbeli heterogenitását, a mintavételek közötti időszakok heterogenitásait is 
figyelembe véve, ez igen jó egyezésnek tekinthető. Eltérést az is okozhat, hogy a 
technológia hatótávolsága nem egyezik tökéletesen a szennyezett térfogattal, hiszen az in 
situ alkalmazott technológia határai nem becsülhetőek meg pontosan. Ugyanez vonatkozik 
a szennyeződés térbeli kiterjedésére, alakjára, mely szintén pontatlanul becsülhető 
térfogatokat eredményez.  
 

4.5.2. A CDT környezeti kockázata 
A remediációs technológiák során, különösen in situ eljárások esetén kell a technológia 

kibocsátásából adódó kockázatokkal számolnunk. A szennyezőanyagok teljes életciklusát, 
az eltávolított, szennyezőanyagban dús frakciók (fázisok) további útját is figyelembe kell 
venni, így kell meghatározni a remediáció közbeni és az esetleges utáni kockázatokat.  
Az in situ technológiák esetén fokozott figyelmet kell fordítani a technológia területének, 
környezetének védelmére. Az in situ technológiák gyakorlatilag nyitott reaktorok, ugyanis 
teljes felületükkel érintkeznek a környezettel, annak elemeivel és fázisaival. Így akár úgy is 
tekinthetjük, hogy a szennyezőanyagok és adalékanyagok teljes mennyisége a környezetbe 
kerülhet, hiszen azzal közvetlenül érintkezik. 
A kibocsátás korlátozása ilyen esetben magával a technológiával történhet, vagy szükség 
esetén segédtechnológiák biztosítják azt, hogy a „reaktor” térfogatán kívülre ne juthasson 
szennyezőanyag. Ezen kívül megoldás lehet, például az in situ kezelt terület felszín alatti 
résfalakkal való izolálás is, de ez legtöbbször helyettesíthető kevésbé költséges terjedést 
korlátozó megoldásokkal.  
A korlátozó megoldásoknak elsősorban a két mobilis szennyezett talajfázisra kell 
vonatkozniuk, a talajvízre és a talajlevegőre. 
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A következőkben röviden ismertetem a CDT alkalmazása során felmerülő, a 
technológia alkalmazásából eredő kockázatokat és megelőzésüket.  

Az in situ ciklodextrines technológia környezeti kockázata 

Az in situ kezelt talajtérfogat soha nincs izolálva a talaj többi részétől (nyitott reaktor): 
ez azt jelenti, hogy nekünk kell biztosítanunk az esetleg mobilizálódó szennyezőanyag 
korlátozását. Ennek lehetőségei:  
• Illó szennyezőanyag esetében a kiszívott gáz összegyűjtése és kezelése.  

Esetünkben a transzformátorolaj nem tartalmaz illó szénhidrogén-komponenseket, 
így a kiszívott gáz kezelésére nem volt szükség. Ezt azonban mindig ellenőrizni kell, 
hiszen gyakori, hogy nem illékony olajos szennyeződések benzin vagy oldószer 
szennyeződéssel együtt fordulnak elő.  

• Vízoldható szennyezőanyag esetében (a transzformátorolaj egyes komponenseinek 
polaritása viszonylag jó vízoldhatóságot biztosít) több megoldás is adódik, pl. a talaj 
vízmegkötő-képességét meg nem haladó mértékben engedjük csak nedvesedni a 
talajt. Ha nagy a talaj saját nedvesség-tartalma vagy a telített zóna elérése miatt kell 
számítanunk a szennyezőanyag mobilizálódás miatti terjedésére és talajvízbe való 
bemosódásra, akkor a talajvizet egy depressziós kútból a felszínre szivattyúzva 
elérhetjük, hogy a kezelt területről ne jusson szennyezett víz a környező, nem 
szennyezett területekre. Egyúttal talajvízszint süllyesztést is elérhetünk, ami mélyebb 
telítetlen zónát jelent és kedvez a bioventillációs technológiának. 

Mi a talajvizet folyamatosan kiszivattyúztuk, és ex situ kezeltük a felszínen, ülepítés 
és adszorpciós lépések beiktatásával. A víz egy részét visszaszivárogtattuk a 
szellőztetett telítetlen zóna nedvesítésére és az adalékok bevitelére. 

• Az adalékanyagok környezeti kockázatának megismerése és a veszély megelőzése. 
A műtrágyák és tápanyagpótló anyagok megfelelő formában és koncentrációban 
való adagolása a környezeti, egészségvédelmi és munkavédelmi irányelvek és 
minőségi kritériumok alapján kell, hogy történjen. 
Esetünkben a szükséges tápanyagmennyiséget számítással határoztuk meg a 
biodegradáció egyenlete alapján, sztöchiometriai becsléssel.  
Az in situ technológiában való alkalmazása előtt vizsgáltuk a ciklodextrin 
tulajdonságait is különböző talajokban. Az alkalmazott ciklodextrin adalék nem 
toxikus, és biodegradációjának sebessége és mértéke a technológia szempontjából 
ideális. Nagyságrendben azonos a technológia-alkalmazás időtartamával, tehát az 
alkalmazás során hat, annak végeztével eltűnik 

• Az eredetileg nem vízoldható szennyezőanyag mobilizálódásával is számolni kell. 
A technológia alkalmazása, a mikrobiológiai aktivitás növekedése és a 
hozzáférhetőséget növelő adalék hatására mobilizálódik a szennyezőanyag. A 
mobilizálódás és a biodegradáció mértékének, valamint a nedvességtartalomnak 
arányosnak kell lennie, hogy a szennyezőanyag ne tudjon kimosódni a talajvízbe. 
Esetünkben már a talajvíz is szennyezett volt, így a komplex technológia egyik 
eleme a szennyezett talajvíz kiszivattyúzása, és felszínen történő kezelése volt. 

• Vizes mosási technológia alkalmazása esetén a szennyezőanyagot bemossuk a 
telítetlen zónából a talajvízbe. Ennek tovaterjedését, a már említett talajvíz 
depresszió akadályozhatja meg, vagyis az állandó vízkiszivattyúzás.  

Erre amúgy is szükség volt, ahogy már az előzőekben említettem. A kiszivattyúzott 
szennyezett vizet a felszínen kezeltük és egy részét visszaszivárogtattuk a 
szellőztetett telítetlen zóna nedvesítésére és az adalékok bevitelére. 
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4.5.3. A CDT költség-hatékonysága 
A technológia gazdasági értékelésére alkalmazható a költség-haszon és a költség-

hatékonyság felmérés. 

A költség-hatékonyság felmérést megoldási lehetőségek értékelésére használják, azonos 
célértékhez és jövőbeni használathoz tartozó alternatívák esetén. Általában olyankor, ha 
nincs elég adat a komplett költség-haszon felméréshez.  
Fajlagos költségeket képeznek az alternatívákra, majd összehasonlítás után az ugyanahhoz 
a célértékhez vezető legkisebb költségű alternatívát választják. A fajlagos mutatók 
vonatkozhatnak a szennyezett terület nagyságára, a szennyezett talajtérfogatra vagy például 
talajmennyiségre. 

Mivel a transzformátorállomás marad transzformátorállomás, tehát nincsenek 
különböző hasznokat hozó jövőbeni használatok, ebben az esetben a költség-hatékonyság 
felmérését alkalmaztuk. A szennyezett területen a környezeti kockázat megfelelő szintre 
való csökkentése több technológiai megoldással lehetséges. Ezen alternatívák 
összehasonlító értékelését láthatjuk a következőkben. A különböző technológiai 
alternatívák egységnyi térfogatra (tömegre) vonatkozó költségeit hasonlítottuk össze. 

Alternatívák a szennyezett terület kockázatának csökkentésére 

Az összehasonlításban az egyik alternatíva mindig az un. "0" alternatíva, vagyis az eset, 
amikor nem történik intézkedés, nem változtatunk a szennyezett területen semmit. Ez 
ritkán jelent végleges megoldást, ráadásul az állapotfelmérésnek, a kockázatfelmérésnek és 
a megfigyelő rendszer beépítésének meg kell történnie, mely szintén tetemes költséget 
jelenthet. A felmérés és monitoring során csökkenhet, maradhat változatlanul, de nőhet is a 
terület eredeti környezeti kockázata. Ha csökkenő tendenciát mutat, a "0" megoldás egy 
reális alternatívát jelent, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a terület 
jövőbeni hasznosításáig. 
Tehát a "0" változatnak is vannak költségei, mert az állapotfelméréshez, a kockázat 
jellemzéséhez azonosítani kell a területet szennyező vegyi anyagokat, megismerni azok 
sorsát és viselkedését a talajban, modellezni terjedésüket. Meg kell ismerni az expozíciós 
körülményeket, a területhasználatokat és a területet használó ökoszisztéma-tagok és emberi 
populáció jellemzőit. 

A döntés célját tekintve elsősorban azt az esetet tárgyaljuk, amikor több intézkedési, 
illetve műszaki beavatkozási alternatíva közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet a 
gazdasági értékeléssel. A transzformátor állomás területének kezelésére az alábbi 
értékelendő technológiákat hasonlítottuk össze: 

1) "0" változat: monitorozott természetes szennyezőanyag-lebontás. 

2) Ex situ off site remediáció: a talaj kitermelése és elszállítása, helyette tiszta talaj 
betöltése, a talajvíz kutas kinyerése és ex situ kezelése. 

3) Ex situ on site biológiai technológia: a szennyezett talaj kitermelése és prizmás 
kezelése a közeli betonfelületen, kezelés utáni visszatöltés, a talajvíz tavas 
kezelése. 

4) In situ talajmosás ex situ talajvízkezeléssel kombinálva: vízben oldva hozza ki az 
összes olajat a talajból (adalék nélkül és ciklodextrinnel) 

5) In situ bioventilláció talajvízszint-süllyesztéssel és ex situ vízkezeléssel kombinálva 
a telítetlen zóna és a mélyebb rétegek kezelésére (adalék nélkül és 
ciklodextrinnel(CDT)) 
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A technológiaköltségek 

A költségbecslés a költségek számbavételét és számszerűsítését, vagyis pénzbeli 
értékben való kifejezését jelenti. 
A műszaki beavatkozások költsége két fő költségtípust tartalmaz:  
• beruházási költségeket (berendezés létrehozása, telepítése vagy bérlése) és 
• működtetési költségeket. 

 
A technológiai alternatívák összehasonlítása során a költségbecsléshez az alábbi 
egységárakat alkalmaztuk. 
 

A Talajkezelés egységárai: 
Szennyezett talaj kitermelése:     
 1000 t esetén    3 000 Ft/t 
 60 000 t esetén    1 500 Ft/t 
Szállítás: 50–100 km:    5 000 Ft/t 
Kezelőtelepre befogadás:   5 000 Ft/t  
 
      1000 t esetén 
Elővizsgálatok, a szennyezettség felmérése: 300 000 Ft 
Terjedés modellezése és kockázatfelmérés 300 000 Ft 
Monitoringrendszer fenntartása:   300 000 Ft/év 
Ex situ technológia beruházási költsége:   1 500 Ft/t 
Ex situ technológia üzemeltetési költsége:  2 000 Ft/t/év 
In situ technológia beruházási költsége:    2 500 Ft/t 
In situ technológia üzemeltetési költsége:  1 200 Ft/t/év 

Talajvízkezelés költségei 
Ex situ fizikai-kémiai víztisztítás,  
vízszivattyúzás víznyerő kutakkal: 

Kis kapacitású vízkezelő berendezés*   3 000 eFt 
Kutak és a vízkezelő berendezés üzemeltetése:   2 000 Ft/év 

Tavas vízkezelés  
Beruházási költsége     1 000 eFt 
Működtetése:       1 000 eFt/év 

*Maximum 100 m3 víz/nap kezelőberendezés telepítése, próbaüzeme, amortizációja 
 
Az alkalmazott ciklodextrin (RAMEB CAVASOL W7 M TL) jelenlegi ára:  
(Wacker-Chemie GmbH információja alapján)  10,0 Euro/kg 50%-os vizes oldat. 
Ez a technológia során, 0,1 % alkalmazása esetén:  5 400 Ft/tonna többletköltség. 
 

A technológiai alternatívák becsült időtartama 
Monitorozás ideje:  
Talajcsere után:     1 év  
Ex situ, on site talajkezelés befejezése után :  1 év 
In situ kezelést követően még:    3-5 év 
Talajkezelés időtartama: 
Talajcsere:      0 év 
Ex situ, on site:      30 hónap, CD-vel 18 hónap 
In situ talajmosás    10 év, adalékkal 5 év 
In situ bioventilláció    30 hónap, CD-vel 18 hónap 
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Összehasonlító költségbecslés 

A költségek becslésénél konzervatív megközelítést alkalmaztunk, ez azt jelenti, hogy a 
költségek csak kisebbek lehetnek ezeknél az értékeknél, a hasznok pedig nagyobbak. 

Az áraknál az általánosan elfogadott, átlagos területre érvényes árakkal dolgoztunk, 
alkalmasint ezek az árak is csökkenthetőek, így a költségbecslés pontosítható. Most nem 
ezen van a hangsúly, hiszen az egyes technológiák költségének egymáshoz viszonyított 
arányát csak kis mértékben vagy egyáltalán nem befolyásolják az egységárakban 
bekövetkező változások.  
A következő táblázatban összefoglalom a kockázatcsökkentési alternatívák becsült 
költségeit 1000 t kezelendő talajmennyiségre, illetve megadom a technológia-változatok 
fajlagos költségeit 1 tonnára vonatkoztatva. 
 

4.28. táblázat: A kockázatcsökkentési alternatívák becsült költsége (eFt) 

 "0"  
MNA 

Talajcsere 
ex situ  
off site 

Ex situ 
on site 

In situ talaj-
mosás+ ex 
situ vízkez. 

In situ bio-
ventilláció 

In situ bio-
ventilláció 
+RAMEB 

Kezelés ideje 15 év 0 2,5 év 10 év 2,5 év 1,5 év 
Kezelendő talajmennyiség (t )  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Költségek 
Állapotfelmérés 300 300 300 300 300 300 
Kockázatfelmérés 300 300 300 300 300 300 
Technológia tervezés - 100 1 000 1 000 1 000 1 000 
Kitermelés - 3 000 3 000 - - - 
Szállítás - 5 000 - - - - 
Póttalaj - 10 000 - - - - 
Beruházás - - 1 500 1 500 2 500 2 500 
Működtetés - - 5 000 20 000 3 000 1 800 
Talajmosás alternatíva*    *10 000   
Telepre befogadás - 5 000 - - - - 
Technológiamonitoring - 750 450 750 450 
Utómonitoring 

15 év mon.
4 500 300 300 3 000 900 900 

CD/ (egyéb adalék) - - - - (*2 000) - 5 400 
Kutas vízkezelés beruházás - 3 000 - 3 000 3 000 3 000 
Kutas vízkezelés működés - 3 000 - 20 000 

*10 000 
5 000 3 000 

Tavas vízkezelés beruházás - - 1 000    
Tavas vízkezelés működés - - 2 500    
Összes költség (eFt) 5 100 

 
30 000 

 
15 650 49 550 

27 550 
16 750 18 650 

Fajlagos költség (eFt/t) 
1 tonna talajra vonatkoztatva  

5,10 30,00 15,65 49,55 
27,55* 

16,75 18,65 

* felületaktív anyag vagy más adalék alkalmazásával 
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A kockázatcsökkentési alternatívák költségeit hasonlítottuk össze a 4.28. táblázatban. 
A fajlagos költségmutató alapján (költség-hatékonyság) legcélszerűbb a "0" változat 
tudatos alkalmazása, de csak akkor, ha 15 évig valóban nem lenne (lett volna) esély a 
terület használatára, illetve hasznosítására. Ellenkező esetben az elmaradt hasznot (költség-
haszon felmérésnél), ami a terület és az épületek értéknövekedéséből valamint 
használatából adódott volna, tiszta veszteségnek kell minősíteni, tehát a költség oldalra kell 
tenni, amely még kevéssé értékes területhasználat mellett is nagyságrendekkel nagyobb, 
mint a remediáció költségei. A fajlagos költségekből látható, hogy a "0" változat is jelentős 
költségeket emészt fel 15 év alatt, amíg előrejelzésünk szerint önmagától megtisztul a 
terület. Ez alatt az idő alatt a terület korlátozottan hasznosítható, a gyakorlatban 
használatlanul áll.  

Az alkalmazott technológia (5. változat) esetén a költségek nagy részét a vízkezelés 
teszi ki. A 1,5 éves kutas víznyerés és felszíni kezelés 8 millió forintot emészt fel. Ez a 
költség 6 millió forintra csökken, amennyiben a hozzáférhetőség-növelő adalék 
alkalmazása esetén a kezelés ideje 1,5 évre csökkenthető, és ez csökkenti a vízkezelés 
költségét. A vízkezelésre, rövidebb ideig ugyan, de talajcsere esetében is szükség van. A 
vízkezelésre alapozott talajremediáció (4. változat) minden szempontból a legrosszabb 
megoldás, hiszen a drága és nem túl hatékony (eltávolított olajmennyiségre számított 
fajlagos költség igen nagy, az olaj rossz vízoldhatósága miatt). A módszerrel becslés 
szerint minimum 10 évig tartana a szennyezőanyag-eltávolítás, de ennél több is lehet, és a 
kioldás sem lesz tökéletes. Felületaktív vagy más mobilizáló adalék alkalmazásával elvileg 
lerövidíthető a kezelési idő. De a felére csökkentett kezelési idő esetén is csak igen nagy 
fajlagos és abszolút költséggel oldható meg. 

A fajlagos költség azt is megmutatja, hogy a legnagyobb költséget a kezelőtelepre 
szállítás jelenti, mert a talaj kitermelése, elszállítása és pótlása tetemes többletköltségeket 
eredményez. Viszont igen rövid időn belül megszabadulunk a problémától, gyakorlatilag 
néhány nap leforgása alatt. 

A fajlagos költségek szerint 3., 5. és 5a. változatok nagyságrendben azonos költséget 
jelentenek, tehát a viszonylag drága RAMEB adalék nélküli, hosszabb ideig tartó ex situ és 
a RAMEB-es vagy anélküli in situ eljárás. Mivel az in situ remediációnál kisebb RAMEB-
koncentráció is hatékonynak bizonyult a konkrét kísérlet során (amiatt, hogy a CD-
tartalmú talajoldatot kismértékű recirkulációval mozgásban tartjuk a talaj nedvesítésére és 
a CD hatékonyabb felhasználására), így az in situ technológiánál az időnyereségből adódó 
költségcsökkenés nagyrészt kompenzálta az adalék többletköltségét.  

Esetünkben még 1,5 év időtartamú kezelésre sem volt szükség, így ha a kezelés 
időtartamát 1 évre vesszük, a költség-oldal tovább csökkenthető (a fajlagos költség 
csökkenése 18,65 eFt/t –ról 16,90 eFt/t-ra). 

A költség-oldal a RAMEB piaci árának csökkenésével, szintén tovább csökkenhet. 

A költség-haszon felmérésnél ez az „időelőny” tovább nőhet a rövidebb időigényű 
megoldások esetében, hiszen a terület hasznosíthatósága, a hasznot hozó tevékenység 
megkezdése pontosan egy évvel korábban kezdődhet. Az in situ technológiák azért 
élvezhetnek még további előnyt, mert alkalmazásuk közben megoldható a terület 
felszínének használata, tehát, ha a célzott hasznosításig van egy másfél éves építkezés, 
akkor ugyanezen idő alatt lezajlik az in situ talajkezelés a lehető legkisebb költséggel. 

A fentiek alapján a CDT technológia nehezen bomló szennyezőanyagok esetén, ahol az 
időnyereség legalább 1–1,5 év, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve 
versenyképes technológia lehet.  
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4.5.4. A CDT SWOT analízise 
Az előrelátó, körültekintő tervezéshez és az átfogó értékeléshez elengedhetetlen a 

SWOT-analízis. A SWOT-analízis felsorakoztatja egy rendszer vagy eljárás gyenge és erős 
pontjait, valamint azt, hogy milyen erőforrásokat képes mozgósítani, tehát mik a 
lehetőségei, és milyen veszélyekre számíthat.  

A fenti kifejezések angol megfelelői: strengths, weaknesses, opportunities és threats, 
melynek kezdőbetűi adják a SWOT kifejezést. Tehát a vizsgálandó területek a következők: 
Strengths =  Erősségek  Weaknesses = Gyengeségek 
Opportunities = Lehetőségek  Threats = Veszélyek, fenyegetések 

A népligeti transzformátorállomás szennyezett talajának kezelésére alkalmazott 
biotechnológiának CDT is elvégeztük a SWOT analízisét. Az elemzést két lépcsőben 
mutatom be.  

Először általánosságban a természetes folyamatokon alapuló bioremediációt jellemzését 
adom meg. Ezt követi majd a CDT SWOT analízise, ahol röviden kiemelem a konkrét 
technológia erősségeit, a gyenge pontjait, új lehetőségeit és fejlesztési irányait, valamint a 
technológiával kapcsolatos fenyegetéseket (4.29. táblázat). 

A bioremediáció általános jellemzése 

A bioremediáció erősségei 
• Környezetbarát biotechnológia, kevéssé bolygatja meg az ökoszisztémát. 
• Kis energia- és költségigényű. 
• Természetes folyamatokon alapul, kihasználja az ökoszisztéma adottságait. 
• A talajmikroflóra adaptív képessége, flexibilitása hasznosítható. 
• Szennyezőanyagok széles skálájára alkalmazható. 
• Környezeti elemek mindegyikére alkalmazható. 
• Szennyezőanyag mobilizációjára és immobilizációjára egyaránt alkalmazható. 
• Telített és telítetlen talajban is alkalmazható. 
• Különféle talajtípusokra alkalmazható. 
• In situ és ex situ egyaránt alkalmazható. 
• Területspecifikussá tehető. 
• Tervezhető a beavatkozás fajtája és mértéke, előkísérletek során eldönthető a 

technológia alkalmazhatósága. 
• Megfelelő módszerekkel monitorozható és szabályozható. 
• A beavatkozás mértéke tetszés szerint növelhető. 
• A biológiai folyamatok gyorsíthatóak és intenzifikálhatóak. 
• Intenzifikálásával a kezelési idő csökkenthető. 
• A kezelési idő csökkenése korábbi hasznosítást tesz lehetővé, ezzel időarányosan 

nő a terület használatából, jövőbeli hasznosításából adódó haszon. 
• A kezelési idő csökkenése csökkenti a kezelés összköltségét. 
• Az in situ technológia során gyakran használható a felszín, a remediáció ideje alatt.  
• Biotechnológiák végleges megoldást jelentenek a terület egésze szempontjából. A 

szennyezőanyag nem csak egyik fázisból egy másik fázisba kerül át, hanem végleg 
eltűnik. 
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A bioremediáció gyenge pontjai 
 Tudáshiány: a jelenlegi tudásszintünk alacsony, fejlesztésre szorul. 
 A bioremediációs eljárások ismertsége nem jelentős. 
 Kevés jó referencia létezik Magyarországon. 
 A talajban működő közösségek megismerésének korlátai vannak. 
 A talaj bonyolult rendszerének és a kölcsönhatásoknak a megismerése korlátozott. 
 A nagyfokú heterogenitás problémát okoz talaj esetén. Ezek elsősorban az in situ 

technológiák alkalmazásánál jelentenek gondot. 
 In situ csak a talajvíz és levegő mintázható, a talaj még a lehető legjobb mintázási 

eljárás mellett sem ad hű képet a talaj egészéről. 
 Egyes adalékok magas ára rontja költség-haszon mérleget. 

 

A bioremediáció új lehetőségei 
 A bioremediáció hatékonyságának növelésével versenyképes technológiává fog 

válni. 
 A bioremediációs technológiák fejlődésével, a technológia alkalmazás költsége is 

csökkenhet, egyes adalékok ára szintén csökkenő tendenciát mutat. 
 A kockázatmenedzsment fejlődésével, modernizálásával, a jövőbeni használatokból 

eredő hasznok figyelembevételével versenyképes alternatívává válik. 
 A használatból kizárt szennyezett területek újrahasznosításában nagy szerepe lehet. 
 A kockázatcsökkenés, mint haszon figyelembe vételével a bioremediációs 

technológiák jobb minősítést kaphatnak, mint a fizikai-kémiai technológiák vagy a 
talajcsere. 

 A talajvédelem felerősödésével, komolyabb szabályozásával a „tiszta” 
környezetvédelmi technológiák nagyobb szerepet kaphatnak. 

 A különböző már meglévő és készülő adatbázisok, információs rendszerek a 
bioremediáció nagymértékű elterjedését teszik majd lehetővé. 

 A költség-haszon felmérés finomodásával, majd jobb minősítést kaphatnak. 
 

A bioremediációs technológiákkal kapcsolatos fenyegetések 
 A természetes folyamatokra alapuló biotechnológia nagyon elhúzódhat az időben. 

Ennek oka, hogy a többlépcsős biológiai folyamat egyes lépcsőihez más-más 
sebesség és eltérő optimális körülmények tartoznak. 

 Számolni kell a maradék kockázat problémájával. Az elhúzódó bontással a kockázat 
hosszú időn keresztül fennállhat. Ilyenkor utókezelésre szükség lehet. In situ 
technológia-alkalmazásnál lehet jelentős probléma. 

 Az irodalom és a közvélemény szerint az in situ technológiák, amelyek a 
szennyezőanyag mobilizálásán alapulnak, veszélyeztetik a környezetet. A megfelelő 
monitoring-rendszer alkalmazásával azonban az in situ technológiák kibocsátása is 
jól kontrollálható. 

 Előfordulhat, hogy a bontás során a szennyezőanyag egyes komponenseiből toxikus 
melléktermékek vagy végtermékek keletkeznek, melyek kockázatosabbak, mint a 
kiindulási szennyezőanyag. De a biodegradáció mechanizmusának ismeretében ezek 
e problémák elkerülhetőek. 

 A költség-haszon felmérésben általában nem szerepelnek jól. Ennek az oka, hogy 
nem veszik figyelembe a pénzben ki nem fejezhető károkat és hasznokat. A költség-
haszon felmérés metodikájának fejlődése ezt a problémát ki fogja küszöbölni. 
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A CDT SWOT analízise 
4.29. táblázat. A CDT SWOT analízise 

EERRŐŐSSSSÉÉGGEEKK  
• Az általunk alkalmazott adalékok az 

alkalmazott technológiai paraméterek mellett 
a környezetre nem kockázatosak. 

• Technológiai paraméterek optimumon 
működtetése megoldható. 

• Ciklodextrinek alkalmazása szerves 
szennyezőanyaggal szennyezett talajoknál 
újszerű, hatékony. 

• A kiválasztott ciklodextrin (RAMEB) 
biodegradálhatóságának mértéke ideális 
(bomlási idő: ~ 1 év), nagyságrendben azonos 
a technológia-alkalmazás időtartamával, tehát 
az alkalmazás során hat, annak végeztével 
eltűnik. 

• A ciklodextrinek növelik az apoláros 
szennyezőanyagok hozzáférhetőségét, 
alkalmazásukkal a lassan bomló 
szennyezőanyagok biodegradálhatósága 
számottevően meggyorsítható, veszélyes 
anyagok toxikus hatása csökkenthető. A 
ciklodextrin tehát olyan veszélyes anyagok 
biodegradációját is lehetővé teszi, melyek 
kezelése csak igen drága, energiaigényes 
technológiákkal oldható meg. 

• Technológiai paraméterek optimumon 
működtetése megoldható. 

• Levegőztetés a három fázisú talajban 
szellőztetés formájában alkalmazható. 

• Optimális nedvességtartalom öntözéssel vagy 
injektálással biztosítható. 

GGYYEENNGGEESSÉÉGGEEKK  
• A ciklodextrinek viszonylag magas ára rontja 

költség-haszon mérleget. 
• Az adalékanyagok engedélyeztetése 

problémát jelenthet, Magyarországon nem 
szabályozott. 

• A talaj bonyolult rendszerének és a 
kölcsönhatások megismerésének korlátai 
vannak. 

• Heterogenitás a talajban. (A heterogenitás 
miatt a legszennyezettebb térfogat határozza 
meg a kezelési időt). 

• A technológiából történő kibocsátás 
kontrollját technológiailag meg kell oldani, és 
monitorozni kell.  

• A területen hosszú időn keresztül 
utómonitoringot kell folytatni, ennek 
többletköltsége rontja a költség-haszon 
mérleget. 

• In situ csak a talajvíz és levegő mintázható, a 
talaj még a lehető legjobb mintázási eljárás
mellett sem ad hű képet a talaj egészéről. 

• Kevés a jó referencia Magyarországon. 
 
 

LLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEKK  
• A bioremediáció hatékonyságának 

növelésével versenyképes technológia lehet. 
• A biotechnológiák fejlődésével a technológia 

alkalmazás költsége is csökkenhet, egyes 
adalékok (RAMEB) ára szintén csökkenő 
tendenciát mutat. 

• Versenyképes alternatívává válik a jövőbeni 
használatokból eredő hasznok, és a kockázat-
csökkenés figyelembevételével. 

• A használatból kizárt szennyezett területek 
újrahasznosításában nagy szerepe lehet. 

• A talajvédelem felerősödésével, komolyabb 
szabályozásával a „tiszta” környezetvédelmi 
technológiák nagyobb szerepet kaphatnak. 

• A költség-haszon felmérés finomodásával, 
majd jobb minősítést kaphatnak. 

VVEESSZZÉÉLLYYEEKK  
• A természetes folyamatokra alapuló 

biotechnológia nagyon elhúzódhat az időben.  
• Számolni kell a maradék kockázat 

problémájával.  
• A szennyezőanyag mobilizálásán alapuló in 

situ technológiák veszélyeztehetik a 
környezetet. A megfelelő monitoring-
rendszerrel azonban az in situ technológiák 
kibocsátása is jól kontrollálható. 

• A bontás során toxikus, kockázatot jelentő 
mellék(vég)termékek keletkezhetnek. Ez a 
probléma elkerülhető a biodegradáció 
mechanizmusának ismeretében. 

• A költség-haszon felmérésben általában nem 
szerepelnek jól, a metodika fejlődése ezt a 
problémát ki fogja küszöbölni. 
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55..  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÁÁSS  
 

Az ipari tevékenység következtében, az egyik legjelentősebb problémát a szennyezett 
talaj és a szennyezett felszín alatti víz elsősorban a vízbázisok jelentik. A talaj 
szénhidrogén szennyezettsége földalatti tartályok, üzemanyagtöltő állomások, 
transzformátorok, katonai létesítmények, olajos hulladéktárolók környezetében világszerte 
gondot okoz, komoly környezeti kockázatot jelent. 
A környezetvédelmi problémák megoldása érdekében, az Európai Unión belül számos 
ország foglalkozott és foglalkozik a szennyezett területek kockázati alapon történő 
kezelésére vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésével, és kockázatcsökkentő eljárások 
fejlesztésével. A nemzetközi és a hazai kezdeményezések jelzik a talajvédelem 
fontosságát, és egyre sürgetőbb feladatnak jelölik meg egy egységes talajvédelmi stratégia 
kidolgozását. A feladatok között kiemelt helyen szerepel a talajszennyezés megelőzése, a 
már meglévő, örökölt szennyezések felszámolása, a szennyezett talajok kockázatának 
csökkentése, a talajok minőségének megtartása. 

A szerves szennyezőanyagok biodegradációja a talaj saját mikroflórája munkája árán 
valósítható meg; külső segítséggel a bontás sebessége megnövelhető, így a biodegradáción 
alapuló talajkezelési technológia versenyképes alternatívát jelenthet. A bioremediáció 
gyakori korlátozó, és egyben időszükségletét növelő tényezője a szennyezőanyag korlátolt 
biológiai hozzáférhetősége. A hozzáférhetőség növelésének egyik módja lehet a 
ciklodextrinek alkalmazása. A ciklodextrinek nem toxikusak, biodegradálhatók és így a 
környezet további veszélyeztetése nélkül képesek a talajban folyó biológiai bontási 
folyamatok gyorsítására. 

A nemzetközi kutatási–fejlesztési irányokhoz kapcsolódóan célunk egy innovatív, 
környezetbarát, biológiai lebontáson alapuló technológia kidolgozása volt, szénhidrogénnel 
szennyezett talaj kezelésére, random metilezett ß-ciklodextrin (RAMEB) alkalmazásával: 
CDT = CikloDextrinnel intenzifikált Talajremediáció. 
Fő célkitűzésünk a ciklodextrinnel intenzifikált bioremediáció olyan színvonalra 
fejlesztése, ami versenyképessé teszi hatékonyság és időigény szempontjából, a többi nem 
biológiai folyamaton alapuló, vagy nem intenzifikált biológiai technológiához képest. 

A technológiafejlesztés komplex metodikája három részből állt:  

1. Léptéknövelési koncepció a kísérletek tervezése és kivitelezése során 

2. Integrált fizikai-kémiai-biológiai-ökotoxikológiai módszeregyüttes alkalmazása a 
kísérletek tervezésére, követésére és értékelésére 

3. A kifejlesztett CDT technológia tudományos és technikai jellemzése és értékelése 
egy négy alegységből álló értékelési módszerrel, melynek elemei az anyagmérleg, a 
technológia saját kockázata, költség-hatékonyágának felmérése és SWOT analízise. 

Az új talajremediációs módszer megalapozásához és kifejlesztéséhez szükséges 
kísérletekhez, problémaspecifikus léptéknövelési koncepciót alkalmaztunk. A kísérlet 
céljától függő méretben és összeállításban dolgoztunk, a kisméretű laboratóriumi 
kísérletektől kezdve, a nagylabor kísérleteken keresztül a szabadföldi alkalmazásig. Több 
kísérleti fázisra bontva, vizsgáltuk a szerves szennyezőanyagok biodegradációját 
különböző környezeti feltételek mellett, a RAMEB és a különböző technológiai 
paraméterek hatását a talajban zajló folyamatokra. Teszteltük a technológia 
alkalmazhatóságát, beállítottuk az optimális technológiai paramétereket, kiválasztottuk a 
hely- és szennyezőanyag-specifikus sajátosságoknak megfelelő technológiát.  
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Kutatómunkánk minden fázisában integrált kémiai-biológiai-ökotoxikológiai 
módszeregyüttest alkalmaztunk a talajok jellemzésére, a szennyezett terület állapotának 
felmérésére, valamint a remediáció tervezéséhez, monitorozásához és az 
utómonitoringhoz. Az integrált módszeregyüttes lényege, hogy a hagyományosan ismert és 
alkalmazott fizikai-kémiai analitikai eredményeket biológiai és ökotoxikológiai 
eredményekkel egészítjük ki, hogy ezek együttes értékelése alapján teljesebb képet 
kapjunk a szennyezett talaj komplex rendszeréről, melyben a szennyezőanyag 
sokkomponensű keveréke kölcsönhatásba kerül a talaj fizikai fázisaival és a talaj 
élővilágával, ezzel a folytonosan változó, flexibilis és adaptív közösséggel, mely a túlélés 
érdekében gondoskodik a szennyezőanyag energiává alakításáról vagy stabilizálásáról, 
semlegesítéséről. 

A technológia tudományos és technikai jellemzésére és értékelésére egy négy 
alegységből álló értékelési módszert használtunk, melynek elemei az anyagmérleg, a 
technológia saját kockázata, költség-hatékonyágának felmérése és a SWOT analízis. 
Ezeket a módszereket a kifejlesztett CDT technológia értékelésén demonstráltuk. 
 

A technológia fejlesztés komplex metodikája és főbb eredményeinek összefoglalása 
A léptéknövelés első és második fázisában, mikrokozmosz tesztekben és kísérletekben 

vizsgáltuk a szerves szennyezőanyagok biodegradációját mesterségesen szennyezett 
talajokban; technológiai mikrokozmosz kísérletekben tanulmányoztuk a 
kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj bioremediálhatóságát, iszapfázisú biodegradáció és 
bioventilláció modellezésével. Az eredmények alapján a következő megállapításokat 
tettük: 

• A háromfázisú talaj bioventillációs kezelésével általában hatékonyabb 
biodegradációt értünk el, mit iszapfázisban, de bizonyos szennyezőanyagok, mint 
például a régi és már részben lebomlott kőszénkátrány maradékának bontására az 
iszapfázisú kezelés is hatékony volt, 10 hetes kezeléssel a szennyezőanyag 77–86 %-
át sikerült eltávolítani. 

• A kísérletek több oldalról történő követése bebizonyította, hogy talajlégzés mérése 
alkalmas a biodegradáció követésére, a talaj mikroorganizmusainak működését, 
aktivitását befolyásoló paraméterek közvetett vizsgálatára. A termelt CO2 mérésével 
meghatároztuk, hogy a biodegradációt hogyan befolyásolja a levegőztetés mértéke, a 
szennyezőanyag típusa, koncentrációja, mikroflóra adaptációjának időtartama (a 
szennyeződés kora) és a levegőellátottság.  

• A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj egyértelműen megmutatta, hogy nehezen 
bontható, összetett szennyezőanyagok esetén a remediáció során is, de a remediáció 
végén különösen fontos az ökotoxikológiai módszereket is tartalmazó integrált 
módszeregyüttes alkalmazása, a szennyezett illetve kezelt talajok kockázatának 
megítélésére. 

A kutatás-fejlesztési munka következő szakaszában, a méretnövelés második 
lépcsőjében mikrokozmosz kísérletekben szilárd- és iszapfázisú talajban teszteltük a 
RAMEB hatását a szennyezőanyagok biodegradációjára, dízelolajjal és 
transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett talajokban, valamint pakurával 
szennyezett területről származó talajokban. A talajban folyó biodegradáció és általában a 
biológiai folyamatok nagyban függenek a talaj fizikai-kémiai jellemzőitől, a talaj típusától, 
ezért mikrokozmosz kísérletekben vizsgáltuk, hogy a RAMEB hatása különbözik-e fizikai 
talajféleségtől függően. 
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A RAMEB hatásának vizsgálatára irányuló mikrokozmosz kísérleteink főbb 
eredményei a következők: 

• Szénhidrogénekkel szennyezett talajok esetén háromfázisú talaj kezelésével, 
hatékonyabb biodegradáció érhető el, mint iszapfázisban. Általában ciklodextrin 
hatása is jentősebb mértékű volt a háromfázisú talajban, mint iszapfázisban. 

• Dízelolaj és transzformátorolaj szennyeződés esetén már a 0,1 % koncentrációban 
alkalmazott RAMEB is hatásos volt. Transzformátorolajjal szennyezett talajban 
0,1 %-os RAMEB tartalom mellett 1,5–2,5-szeres volt a szénhidrogén-degradáció 
mértéke, a kezeletlen talajhoz viszonyítva. Így a költségek miatt elegendő a nedves 
talajra vonatkoztatva 0,10–0,15 % ciklodextrint alkalmazni. 

• A különböző talajok eltérő fizikai-kémiai sajátságai a szennyezőanyagok 
biodegradálhatóságában is megmutatkoztak. A kedvező fizikai-kémiai tulajdonságú 
humuszos talajban intenzívebb volt a szennyezőanyag-bontása, és a ciklodextrines 
kezelés előnyös hatásai is jobban érvényesültek. 

• Az eredmények statisztikai értékelése – varianciaanalízissel, három faktor 
(RAMEB, talajféleség, idő) szerinti osztályozással – igazolta, hogy az eltávolított 
szennyezőanyag-tartalom és az eltávolítás sebessége szignifikánsan függ a RAMEB 
koncentrációjától, és hogy az eltávolítás sebessége talajonként különböző. Az időtől 
való függés nem lineáris, a RAMEB koncentrációjától való függés viszont leírható 
lineáris összefüggéssel. 

A méretnövelés harmadik lépcsője a nagylabor méretű technológiai kísérletek. Ezek fő 
célja már nemcsak a RAMEB hatásának tanulmányozása volt, hanem a technológiai 
paraméterek optimálása és a technológiamonitoring beállítása és tesztelése. A technológiai 
paraméterek közül nagy jelentőséggel bír a tápanyagadagolás a ciklodextrin adagolás, ezek 
optimális értékeit kimértük. A technológiamonitoring során a kémiai analízist biológiai és 
ökotoxikológia vizsgálatokkal egészítettük ki. Vizsgáltuk, hogy talaj biológiai állapotát 
jellemző módszerek (talajlégzés, transzformátorolaj-bontó sejtszám, tápanyagellátottság) 
mennyire alkalmasak a talajban zajló folyamatok követésére és leírására. Az eredményeket 
párhuzamosan értékeltük és egymással összehasonlítva interpretáltuk. A következő 
megállapításokra jutottunk: 

• A technológia méretnövelésével a nagylabor méretű kísérletekben is érvényre jutott 
a RAMEB hozzáférhetőség növelő hatása. A hozzáférhetőség növekedésével együtt 
járt a biodegradáció fokozódása és a toxicitás csökkenése. 

• A 0,5 %, vagy kisebb koncentrációban történő RAMEB adagolás is eredményes 
lehet. A 0,5 % és az 1 % koncentrációban adagolt RAMEB hatása között nem 
tapasztaltunk jelentős különbséget. 

• A modellkísérlet eredményei alapján egyértelmű a tápanyagadagolás (N-forrás) 
jelentősége, a szénhidrogén-biodegradáció szempontjából. Az intenzív 
szénhidrogénbontás következtében csökkent a hozzáférhető nitrogéntartalom a 
szennyezett talajban, amit nitrogén- és foszforforrás adagolásával pótoltunk. 

• A kémiai monitoring kiegészítésére alkalmazott biológiai és ökotoxikológiai 
vizsgálatok jól szemléltetik a talajban zajló összetett folyamatokat: a szennyezőanyag 
hozzáférhetőségének változását, és a mikrobiális aktivitással összefüggő 
biodegradációt. A szénhidrogén eltávolításban a RAMEB által okozott hatásfok-
növekedés a kísérlet elején mért magasabb értékekhez (20–25 %) képest, a kísérlet 
végére 8–13 %-ra csökken. Ugyanakkor a biológiai vizsgálatok eredményei szerint, a 
ciklodextrinnel kezelt talajokban a biológiai aktivitás jelentősen nagyobb mértékű 
még a kísérlet végén is. A RAMEB kezelés hatására pedig, a szennyezett talajok 
toxicitása jóval kisebb a kezeletlen talajokhoz képest már a négy hónap elteltével. 
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A méretnövelés utolsó lépcsője a ciklodextrinnel intenzifikált komplex technológia, a 
CDT szabadföldi demonstrációja és verifikálása volt a népligeti transzformátor állomás 
transzformátorolajjal jelentősen (20 000–30 000 mg/kg) szennyezett területén. A terület 
részletes felmérésének és a laboratóriumi technológiai kísérletek eredményeinek 
birtokában egy technológia-együttest választottunk a szennyezett környezeti elemek 
kezelésére: 

 A telítetlen zóna in situ kezelése bioventillációval, a biodegradáció intenzifikálása 
adalékokkal (tápanyagpótlás, RAMEB adagolás) 

 A kiszivattyúzott talajvíz ex situ fizikai kémiai kezelése 
 A telítetlen zóna nedvesítése és enyhe in situ mosása a felszínen kezelt vízzel.  

A remediáció intenzitásának növelésére az alábbi eljárásokat alkalmaztuk:  
 Levegőztetés, szellőztetés: a mikrobiológiai lebontáshoz szükséges oxigén 

biztosítása.  
 Tápanyagpótlás: a mikroflóra működéséhez elengedhetetlen N, P adagolása 
 A random metilezett β-ciklodextrin (RAMEB) alkalmazása, kihasználva biológiai 

hozzáférhetőség-javító hatását a három fázisú talajban, és, szolubilizáló képességét 
a talaj-talajvíz kölcsönhatás befolyásolására. 

A talajmintavételnek gátat szabott a felszín hozzáférhetetlensége, így az in situ 
technológia követésére a mozgékony talajfázisok, a talajvíz analízisét és a laboratóriumi 
kísérletekben már bevált gázanalízist alkalmaztuk. 

Az in situ CDT eredményei igazolták a technológiaválasztás helyességét. A kombinált 
technológia: levegőztetés, tápanyagok és RAMEB együttes adagolása, a felszíni vízkezelés 
és a kezelt vízzel történő időszakos talajmosás következtében gyorsan csökkent a 
talajvízben mérhető olajtartalom. A talajgáz analízise azt mutatta, hogy ez elsősorban az 
aktiválódott mikroflóra tevékenységének köszönhető. 
A kísérlet bizonyította, hogy a mozgékony talajfázisok, a talajgáz és talajvíz analízise 
megfelelő információt szolgáltat a talajban zajló mikrobiológiai folyamatokról, 
alkalmazható technológia-monitoringra, hiszen a technológiai paraméterek változtatásaira 
érzékenyen reagált, és jól reprezentálta az időbeni folyamatok előrehaladását.  

Az integrált módszeregyüttessel kapott eredményeink, a háromfázisú talaj vizsgálati 
eredményei, valamint a talajvíz és talajgáz analízis eredményei együttesen bizonyították, 
hogy megfelelő technológiát alkalmaztunk, megfelelően működtetve.  
Az alkalmazott komplex talajremediációs technológia hatékonynak bizonyult a terület 
környezeti kockázatának csökkentésére, mind a talaj, mind a talajvíz szennyezőanyag-
tartalma lecsökkent, jóval a határérték alá. A kísérlet végén (47 hét elteltével) a 
szennyezett talaj gázkromatográfiával meghatározott transzformátorolaj tartalma 210–
260 mg/kg volt. A ciklodextrines biotechnológiával (CDT) egy év alatt sikerült a 
transzformátorolajjal erősen szennyezett területen a szennyezett talaj szennyezőanyag-
tartalmát határérték alá csökkenteni. A kezelés végén a három trófikus szint 
tesztorganizmusainak alkalmazásával végzett toxicitási vizsgálatok is minket igazoltak. A 
vizsgált talajok egyike sem mutatott már toxikus hatást szemben a szabadföldi kísérlet 
indítása előtt mért nagy toxicitásokkal. 
Értékeltük magát az integrált metodikát is, mely egyértelműen bizonyította létjogosultságát 
a szennyezett területek és talajok felmérése, az előkísérletek, a technológia tervezése, 
kivitelezése és monitoringja során is. A beavatkozások (levegőztetés, tápanyagadagolás, 
RAMEB-adagolás) kedvező hatásait a technológia-monitoring segítségével egyértelműen 
kimutattuk. 
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A CDT komplex tudományos és technikai jellemzése és értékelése 
A technológia lezárása után elvégeztük a CDT komplex értékelését is, amely magában 

foglalta anyagmérleg elkészítését és értékelését, az eljárás környezeti kockázatának 
vizsgálatát, a technológia költség-hatékonyság felmérését és SWOT analízisét.  
Az anyagmérleg elkészítésével – a talajgáz és talajvíz-monitoring eredményei alapján 
közelítő számításokkal – meghatároztuk a vízben és a talajban lévő összes olajból, a 
technológia alkalmazásának következtében fogyott szennyezőanyag mennyiségét. 
Számítással kapott eredményeinket összevetve a remediáció végén kémiai analízis mért 
maradék szénhidrogén-tartalommal igen jó egyezést kaptunk, annak ellenére, hogy a talaj 
térbeli heterogenitása, a mintavételek közötti időszakok heterogenitásai indokolták volna 
becslésünk pontatlanságát. 

A remediációs technológiák során, különösen in situ eljárások esetén kell a technológia 
kibocsátásából adódó lehetséges környezeti kockázatok csökkentéséről gondoskodnunk. A 
technológia-monitoring egyik célja tulajdonképpen a kibocsátás figyelése, az un. 
környezetmonitoring. Az in situ kezelt talajtérfogat soha nincs izolálva a talaj többi 
részétől (nyitott reaktor): ez azt jelenti, hogy nekünk kell biztosítanunk az esetleg 
mobilizálódó szennyezőanyag terjedésének korlátozását.  
A kibocsátás korlátozását a CDT esetén maga a technológia biztosítja azáltal, hogy mind a 
talajgáz, mind a talajvíz folyamatosan depresszió alatt van, és a kiszívott levegő, illetve víz 
kontroll alatt van, szükség szerint kezelésre kerül. Méréseink alapján, a transzformátorolaj 
nem tartalmaz illó szénhidrogén-komponenseket, így a kiszívott gáz kezelésére nem volt 
szükség, a vizet viszont folyamatosan kezeltük. 
Az adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos kockázatok csökkentésére a tápanyagpótló 
anyagokat megfelelő formában (N-, P-arány) és számítással meghatározott mennyiségben 
adagoltuk a mikróbák működésének elősegítésére Az in situ technológiában való 
alkalmazása előtt vizsgáltuk a ciklodextrin tulajdonságait is különböző talajokban. Az 
alkalmazott RAMEB nem volt toxikus, és biodegradációjának sebessége és mértéke a 
technológia szempontjából ideálisnak bizonyult, nagyságrendben azonos a technológia-
alkalmazás időtartamával, tehát az alkalmazás során hat, annak végeztével eltűnik. 

Költség-hatékonyság felmérésével, fajlagos költségek képzésével értékeltünk öt 
kockázatcsökkentő alternatívát. A költség-hatékonyság felmérése alapján a CDT nehezen 
bomló szennyezőanyagok esetén, ahol az időnyereség akár 1–1,5 év is lehet, versenyképes 
technológiai alternatívát képvisel.  

A népligeti transzformátorállomás szennyezett talajának kezelésére alkalmazott 
komplex ciklodextrines biotechnológiára (CDT) SWOT analízist is végeztünk. A doktori 
értekezésben a CDT összefoglaló értékelésében bemutattam a konkrét technológia 
erősségeit, a gyenge pontjait, új lehetőségeit és fejlesztési irányait, valamint a 
technológiával kapcsolatos fenyegetéseket. A CDT technológia erősségeit és új lehetőségeit 
nagyszámban felsorakoztató oldallal szemben álló gyenge pontok, és a technológiával 
kapcsolatos veszélyek kiküszöbölhetők, a problémák elkerülhetők. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az innovatív CDT technológia a 
kockázatcsökkentő intézkedések eszköztárát bővítheti, míg az integrált módszeregyüttes és 
a komplex technológia-értékelés támogatja a kockázat felmérését és a kockázat 
csökkentését célzó intézkedéseket.  

Az innovatív CDT hatékonyságának és sikerének további bizonyítéka, hogy a technológia 
bekerült az EURODEMO, az új és hatékony remediációs technológiák európai 
platformjának adatbázisába. 
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AAZZ  ÚÚJJ  TTUUDDOOMMÁÁNNYYOOSS  EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÁÁSSAA  

Méretnöveléses kísérletekre alapozott tervezéssel megteremtettem egy innovatív és 
hatékony, komplex CikloDextrinnel intenzifikált Talajremediációs technológia (CDT) 
tudományos hátterét és megalapoztam a technológiát. 
A technológiát megalapozó laboratóriumi mikrokozmosz és nagylabor kísérletekben 
kimutattam és bizonyítottam a RAMEB biológiai hozzáférhetőséget javító hatását. A 
random metilezett ß-ciklodextrin (RAMEB) hatására nőtt a szennyezőanyagok 
biodegradációjának mértéke. Ez megmutatkozott a nagyobb mértékű szennyezőanyag 
eltávolításban, a megnövekedett mikrobiális ktivitásban, és a csökkent toxicitásban. 
PhD dolgozatomban bemutatott munka új eredményei a következő tézispontokban 
foglalhatók össze: 

1. Kimutattam, hogy a RAMEB hozzáférhetőség javító hatása jelentősebb mértékű a 
háromfázisú talajban, ahol a százalékos szénhidrogén-eltávolítás RAMEB kezelés 
mellett általában 1,5–2,5-szerese volt, mint anélkül. Ezzel szemben iszapfázisú 
talajokban általában csak a kevésbé szennyezett (10 000 mg/kg) talajminták esetén 
tapasztaltam jelentősebb mértékű (~20−50 %-os) növekedést a szennyezőanyag 
degradációban a RAMEB hatására. 

2. Megállapítottam, hogy a RAMEB-kezelés hatékonyabb a transzformátorolajjal 
szennyezett talajok esetén, mint a könnyebben degradálható dízelolajjal szennyezett 
talajokban. A RAMEB adagolás eredményeképpen, legtöbb esetben ~30−60 %-os 
növekedést mértem a dízelolaj-eltávolításban, a kezeletlen (kontroll) talajokhoz 
képest. Ezzel szemben transzformátorolaj szennyezés esetén, CD hatására ~1,5−3,5-
szeres volt degradáció mértéke, a kontroll talajhoz viszonyítva. Az eredmények 
megmutatták, hogy a dízelolaj esetén a biológiai hozzáférhetőség nem, vagy csak 
kisebb mértékben limitálja a biodegradációt. 

3. Megállapítottam, hogy transzformátorolajjal szennyezett talaj esetén a 0,1 % 
koncentrációban alkalmazott RAMEB is jelentősen növeli a bioremediáció 
hatékonyságát háromfázisú talajban; 0,1 %-os RAMEB tartalom mellett ~1,5–2,5-
szeres volt a szénhidrogén-eltávolítás mértéke, a kezeletlen talajhoz viszonyítva. 
Így elegendő a nedves talajra vonatkoztatva 0,10–0,15 % ciklodextrint alkalmazni, 
a költségek csökkentése szempontjából. 

4. A különböző textúrájú talajok (homok-, agyag- és vályogtalaj) eltérő fizikai-kémiai 
sajátságai a szennyezőanyagok eltérő biodegradálhatóságában is megmutatkoztak. 
A leghatékonyabb biodegradációt a 4 hetes időtartamban a humuszos 
vályogtalajban tapasztaltam. A kedvező fizikai-kémiai tulajdonságú humuszos 
vályogtalajban nagyobb mértékben szaporodtak a specializálódott szennyezőanyag 
bontására képes sejtek, intenzívebb volt a szennyezőanyag-bontása, és a 
ciklodextrines kezelés előnyös hatásai is jól érvényesültek. Az eredmények 
statisztikai értékelésével (ANOVA varianciaanalízis) igazoltam, hogy az eltávolított 
szennyezőanyag és az eltávolítás sebessége szignifikánsan függ a RAMEB 
koncentrációjától, és hogy az eltávolítás sebessége talajonként különböző. A 
RAMEB koncentrációjától való függés leírható lineáris összefüggéssel. 
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5. Problémaspecifikus módszeregyüttest dolgoztam ki és alkalmaztam az egyes 
kísérletek követésére és értékelésére. A módszeregyüttes fizikai-kémiai, biológiai és 
ökotoxikológiai vizsgálatokat integrál. A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj 
bioremediációjának integrált értékelése egyértelműen megmutatta, hogy a toxikus 
anyag hozzáférhetősége alapvetően befolyásolja a kockázatot; felhívta a figyelmet a 
környezettoxikológiai tesztelés fontosságára a remediáció során is, de különösen a 
remediáció végén. 

Javaslatot tettem szénhidrogénekkel szennyezett talaj toxicitásának vizsgálatára 
alkalmas ökotoxikológiai módszercsomagra. A javasolt kombináció: Vibrio fischeri 
biolumineszcencia gátlási, Sinapis alba szárnövekedés gátlási és Folsomia candida 
mortalitási teszt. 

6. Töltött oszlopreaktoros talajlégzés mérésre szolgáló rendszer kidolgozásával és 
tesztelésével bizonyítottam a talajlégzésmérő rendszer alkalmazhatóságát a talajban 
zajló biodegradációs folyamatok követésére, a technológiai paraméterek hatásának 
kimérésére és jellemzésére. A termelt CO2 alapján kimértem, hogy a biodegradációt 
miként befolyásolja a szennyezőanyag típusa, koncentrációja, a szennyeződés kora 
és a levegőellátottság. 

7. Módszertani fejlesztéseket végeztem az ökotoxikológiai talajvizsgálatok területén.  

Direkt kontakt növényi biotesztet fejlesztettem (az MSZ 21976-17 magyar 
szabvány alapján) szennyezett talajok toxicitásának vizsgálatára. A gyakorlatban 
elterjedt talajkivonatok vizsgálata helyett, a teljes talajt vizsgáltam, közvetlen 
kapcsolatot létesítve a szennyezett talaj és a növényi tesztorganizmus között. A 
direkt kontakt tesztek a teljes talajt, mint mátrixot és élőhelyet jellemzik, és a 
természeteshez hasonló kölcsönhatást biztosítanak a talaj és a tesztorganizmus 
között. 

Növényi tesztorganizmusok, elsősorban a Sinapis alba esetén, kimutattam, hogy 
szerves szennyezőanyagokkal szennyezett talajok toxicitásának jellemzésére a 
szárnövekedés-gátlás vizsgálata érzékenyebb, és megbízhatóbb eredményt ad, mint 
a magyar szabványban vizsgálati végpontként szereplő gyökérnövekedés-gátlás. 
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66..  RRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSSEEKK  ÉÉSS  JJEELLÖÖLLÉÉSSEEKK  
 
CD  Ciklodextrin 
CDT  CikloDextrinnel intenzifikált Talajremediáció 
CMCD  Karboximetil ß-ciklodextrin 
EC50   Hatásos koncentráció (Effect Concentration), mely a mérési végpont 50%-os 

csökkenését okozza  
ED50   Hatásos dózis (Effect Dose), mely a mérési végpont 50%-os csökkenését okozza  
ENA  Gyorsított természetes szennyezőanyag-csökkenés(Enhanced Natural Attenuation) 
EPA (US) Az USA környezetvédelmi Hivatala (Environmental Protection Agency) 
EPH   Extrahálható szénhidrogén-tartalom (Extractable Petroleum Hydrocarbons) 
FAVI  Környezetvédelmi Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer 
FT-IR   Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 
GC  Gázkromatográfia (Gas chromatography) 
GC-FID Gázkromatográfia lángionizációs detektálással (GC Flame Ionisation Detector) 
GC-MS  Gázkromatográfia–tömegspektrometria (Gas chromatography–Mass Spectrometry) 
HPBCD Hidroxipropil β-ciklodextrin 
HPLC  Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
ISO  Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (International Organisation for 

Standardisation) 
Kow  Oktanol-víz megoszlási hányados 
LC50  Letális koncentráció (Lethal Concentration), mely a tesztorganizmus 50%-ának 

pusztulását okozza 
LD50   Letális dózis (Lethal Dose), mely a tesztorganizmus 50%-ának pusztulását okozza 
MNA  Monitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés (Monitored Natural 

Attenuation) 
NA  Természetes szennyezőanyag-csökkenés (Natural Attenuation) 
OECD  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) 
OKKP  Országos Környezeti Kármentesítési Program 
PAH  Policiklikus aromás szénhidrogének 
PCB  Poliklórozott bifenilek  
PEC  Előrejelzett környezeti koncentráció (Predicted Environmental Concentration) 
PNEC  Előrejelzés szerint károsan még nem ható koncentráció (Predicted No Effect 

Concentration) 
QSAR  Mennyiségi összefüggés egy vegyi anyag szerkezete és aktivitása között 

(Quantitative Structure-Activity Relationship) 
RAMEB Random metilezett ß-ciklodextrin 
RQ  Kockázati tényező (Risk Quotient) 
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88..11..  MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AA  KKUUTTAATTÁÁSS--FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  SSOORRÁÁNN  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTT  AANNYYAAGGOOKK  ÉÉSS  
MMÓÓDDSSZZEERREEKK  
 

Az alkalmazott anyagokat és módszereket három nagy csoportban tárgyalom:  
1) A biodegradációs és technológiai kísérletek metodikája 
2) A talaj jellemzésének és a kísérletek követésének integrált metodikája 
3) Az eredmények értékelése és értelmezése.  

Az első részben röviden bemutatom a léptéknövelési koncepciót, felsorolom a 
kísérletekben alkalmazott adalékokat, a kísérletek kivitelezésének reaktortípusait, a 
beavatkozások és kezelések és a mintavételezés módját.  
A minták vizsgálatára integrált módszeregyüttest alkalmaztunk, a léptéknövelés fázisának 
megfelelő módszerkombinációkkal. Az 8.1. Melléklet második fejezetébe került a fizikai-
kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszerek részletes leírása, a vizsgálat menetével és 
az alkalmazott anyagokkal és módszerekkel. A módszerfejlesztéseket és a statisztikai 
értékelést a kísérleti részben tárgyalom, hiszen a fejlesztés részét képezték. Szintén a 
technológiafejlesztés komplex metodikája című fejezetben mutatom be az adott fázisban, a 
kísérletek követésére és értékelésére alkalmazott módszerkombinációkat. 
 

1. A biodegradációs és technológiai kísérletek metodikája 
A munkát több kísérleti fázisra bontva, lépésről lépésre megvalósított fokozatos 

méretnövelés során vizsgáltuk a szerves szennyezőanyagok biodegradációját különböző 
környezeti feltételek mellett, a RAMEB és a különböző technológiai paraméterek hatását a 
talajban zajló folyamatokra. 

A léptéknövelési koncepció első fázisában a szerves szennyezőanyagok 
biodegradációját vizsgáltuk, mesterségesen szennyezett talajokban, nagyszámú, kisléptékű 
mikrokozmosz tesztben (biodegradációs kísérletek). A teszt indításánál és a végén mért a 
paraméterek összehasonlításával jellemeztük a rendszert. 

A léptéknövelési koncepció második fázisában, mikrokozmosz kísérletek során 
vizsgáltuk a technológiai paraméterek hatását a talajban folyó biodegradációra, talajlégzés 
mérésével. A püspökladányi fatelítő üzem területéről származó kőszénkátrányolajjal 
szennyezett talaj bioremediálhatóságának tanulmányozására iszapfázisú biodegradációt, és 
bioventillációt modelleztünk laboratóriumi méretben. Szintén a léptéknövelés második 
fázisában, technológiai mikrokozmosz kísérletekben tanulmányoztuk a RAMEB és a 
technológiai paraméterek hatását a szénhidrogének biodegradációjára. Az időbeni 
változásokat többszöri mintavételezéssel követve, vizsgáltuk az alkalmazott RAMEB-
koncentráció és a talajtulajdonságok hatását a szennyezőanyagok biodegradációjára, 
dízelolajjal és transzformátorolajjal mesterségesen szennyezett talajokban; valamint 
pakurával szennyezett területről származó talajokban. 

A méretnövelés következő szakaszát, a nagylabor méretű technológiai kísérletek 
jelentették. A nagylabor kísérletek célja egyrészt a RAMEB hozzáférhetőség javító 
hatásának bizonyítása volt nagyobb méretben, és a tápanyagellátottság biodegradációt 
befolyásoló hatásának igazolása. Teszteltük, hogy a talaj biológiai állapotát jellemző 
módszerek mennyire alkalmasak a talajban zajló folyamatok követésére és leírására.  
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A laboratóriumi kísérletek méretnövelési lépései során tudományosan megalapozott 
ciklodextrines technológia demonstrálására és verifikálására szabadföldi kísérletben, a 
népligeti transzformátorállomás szennyezett területén került sor.  
Az 1. táblázat összefoglalja a méretnövelés szakaszait és elemeit kutatás-fejlesztési 
munkánk során. 

1. táblázat. Léptéknövelési koncepció összefoglaló táblázata  

 Léptéknövelési koncepció 
 Biodegradációs 

kísérletek 
mikrokozmosz 

tesztek 

Technológiai 
kísérletek 

mikrokozmoszban 

Nagylabor 
méretű 

technológiai 
kísérletek 

Szabadföldi alkalmazás
CDT 

Mérete 
Talajmennyiség 
Reaktortérfogat 

 
50 – 250 g 

100 cm3–1100 cm3 

 
250 – 500 g 

500 cm3–1100 cm3 

 
40 kg 
60 l 

 
50 t 

30 m3talajtérfogat 
Időtartama 1 – 3 hét 4 – 10 hét 43 hét (10 hónap) 47 hét 

Reaktor-
típusok 

Szakaszos 
Statikus 

 
Tartályreaktor 
(Talaj és iszap) 

Szakaszos 
-Tartályreaktor (talaj)

- Levegőztethető 
töltött oszlopreaktor 

- Kevertetett 
tartályreaktor (iszap) 

Szakaszos 
 

Tartályreaktor  
(talaj) 

In situ ”kvázireaktor” 
Bioventillációval és 

talajvíz kiszivattyúzással 
és felszíni kezeléssel 

 
Szennyező-

anyagok 

Dízelolaj 
Transzformátorolaj 

 

Dízelolaj (nyersolaj) 
Transzformátorolaj 

Pakura* 
Kőszénkátrányolaj* 

 
Transzformátorolaj 

 
Transzformátorolaj 

Talajok 
 

Szennyezések 

Vályogtalaj 
Mesterséges (friss) 

szennyezés 

- Vályog-, homok- és 
agyagtal. mesterséges 

szennyezés 
- Pakuratavak és 

fatelítő üzem 
szennyezett 
területéről*  

Vályogtalaj 
Mesterséges 
szennyezés 

Transzformátor-állomás 
szennyezett talaja  

 
Szennyezés kora:~ 5 év 

Kísérlet 
követése és 
értékelése 

 
K + B 

 
K + B + Ö 

 
K + B + Ö 

Talaj: K + B + Ö 
Talajvíz: K (EPH) 

Talajgáz: K+B (CO2, O2)

K: kémiai analízis B: biológiai jellemzés Ö: ökotoxikológiai tesztek 
Talaj1 – a talaj, mint talajfázis alatt, jelen esetben a háromfázisú talaj kezelését értjük 
Iszap2 – az iszapfázis, vagy iszap a 45–50 % nedvességtartalmú zagyot jelenti 

Az alkalmazott reaktorok 
Tartályreaktorként az első két léptéknövelési fázisban Erlenmeyer lombikokat 

alkalmaztunk, a nagylabor kísérletek során pedig 60 l-es műanyag hordókat. Az 
iszapfázisú talajok esetén a kevertetést a tartályreaktorok rázóasztalon történő 
mozgatásával biztosítottuk. A töltött oszlopreaktor alapja egy felül nyitott üvegreaktor, alul 
kis levegőztető csonkkal, így vízsugárszivattyú segítségével levegőt áramoltatható át a 
háromfázisú talajon. A reaktorokat minden esetben homogenizált mintákkal töltöttük meg. 
Az adalékok hozzáadása után is kevertük és homogenizáltuk a reaktorok tartalmát. 
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A kísérletekben szereplő adalékok 

Random metilezett β-ciklodextrin (RAMEB)  
Munkánk során random metilezett ß-ciklodextrint alkalmaztunk a szennyezőanyagok 

hozzáférhetőségének javítására.  
A laboratóriumban szilárd por formában használtuk, ezt oldottuk fel vízben és így 
adagoltuk a talajokhoz. A kisebb méretnövelési lépcsőben (250–500 g talaj) 2-10 ml 
vízben oldottuk, míg a nagylabor kísérletek során 500 ml vízben. 
A szabadföldi kísérletekben, a nagy kiszerelésben kapható, és így a lényegesen olcsóbb 
50 %-os RAMEB oldatot alkalmaztuk. A mikrobiológiai lebontás gyorsítására 3 x 10 kg 
RAMEB-et adagoltunk a 10., 13. és 21. héten a tápanyagokkal azonos időben. Az 
adalékokat 2 m3 vízben feloldva juttattuk be a passzív kutakon és a kavicságyon keresztül.  

Tápanyagok 

A laboratóriumi kísérletekben un. alapsóoldatot adagoltunk, a mikroorganizmusok 
működéséhez szükséges N- és P-forrás biztosítására a mintákhoz, vízben oldott formában. 
Az adagolt mennyiségeket a léptéknövelés egyes fázisaiban, a kísérleti részben adtam meg.  

Az alkalmazott alapsóoldat összetétele: 
2 g  NaNO3   0,01 g  MnCl2   1 g  K2HPO4 
0,05 g  MgSO4.7H2O  0,02 g ZnSO4   1000 cm3 desztillált víz 
 

A szabadföldi kísérletben: 3 x 40 kg kerti műtrágya (Pétisó) 15 % P2O5, 15 % N és 15 % K2O 
(Agrolinz Agrarchemikalien GmbH) hozzáadásával biztosítottuk a mikroorganizmusok 
tápanyagszükségletét a kísérlet 10., 13. és 21. hetében.  

Oltóanyagok 

 H10CS, kereskedelemben kapható mikróbakeverék. Az oltóanyag (15–30*108 
sejt/ml) mikroaerofil baktérium törzseket tartalmaz, melyek kevés levegő 
jelenlétében is jó bontóképességűek. 

 Saját, a szennyezett talajból izolált és felszaporított mikróbákból készített oltóanyag 
(8–20*108 sejt/ ml). A szennyezett talaj szénhidrogénbontó mikroorganizmusait, a 
vizsgálandó szénhidrogént egyedüli szénforrásként tartalmazó tápsóoldatban 
felszuszpendálva, többlépcsős hígítás után izoláltuk. Majd ezt követően az izolált 
mikróbákat felszaporítva készítettük az oltóanyagot. 

Az adalékokat oldott formában adtuk a reaktorokhoz.  

Mintavételezés 

Mintavételezés a laboratóriumi kísérletek során: 

A laboratóriumban a mintavételt a szabadföldi mintavételezésre vonatkozó szabványok 
(MSZ 21470-1, 1998; ISO/CD 10381/1-3) figyelembevételével végeztük. A reaktorok 
tartalmát a mintavételezés előtt homogenizáltuk, majd 3-3 mintát vettünk három különböző 
helyről. Ezeket homogenizálva átlagmintát képeztünk. 

Mintavételezés az in situ szabadföldi kísérlet során 

A transzformátor eltávolítása előtt csak felszín közeli talajmintavételére volt lehetőségünk. 
Három helyről vett mintából keveréssel és homogenizálással állítottunk elő átlagmintát.  
A transzformátor eltávolítása után kisátmérőjű furatokból kivett magmintából rétegenkénti 
(10–30 cm illetve 80–90 cm) talajvizsgálat történt, az egyes rétegek homogenizálása után, 
az egyes rétegekből átlagminta képzésével. 
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2. A talaj jellemzésének és a kísérletek követésének integrált metodikája  
 

Integrált módszeregyüttest alkalmaztunk, a fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai 
módszerek összekapcsolásával a szennyezett területek felmérésére, szennyezett talaj 
jellemzésére és a talajremediáció monitorozására. 
 

2.1. Fizikai-kémiai módszerek a talaj jellemzésére 
A MTA Talajtani Kutatóintézete és a Fejér Megyei Növényegészségügyi és 

Talajvédelmi Állomás Talajvédelmi Laboratóriuma vizsgálta a talajok fizikai-kémiai 
jellemzőit és növények számára hozzáférhető tápanyagtartalmát. A szabvány-módszerek 
listáját és az alkalmazott készülékek megnevezését a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat. Talaj tápanyagvizsgálati módszerek, eszközök (TVG, 1993), (TVG, 1998) 
Vizsgálat neve Módszer Készülék 
pH (KCl) MSZ-08-0206-2: 1978 Digitális pH-mérő, Radelkis OP-211/1 
Kötöttség (KA) MSZ-08-0205: 1978 Kötöttség keverő gép, LR40 
Mechanikai összetétel MSZ-08-0205: 1978 Ülepítő henger 
Vezetőképesség (EC) MSZ 21470-2: 1981 Konduktométer, Radelkis OK-102/1 
Összes só MSZ-08-0206-2: 1978 Konduktométer, Radelkis OK-102/1 
CaCO3 MSZ-08-0206-2: 1978 Kalciméter LABOR MIM 
Humusz MSZ-08-0452: 1980 Contiflo, LABOR MIM 
P2O5 MSZ-08-1933-12: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
K2O MSZ-08-1933-7: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Na MSZ-08-1933-10: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Ca MSZ-08-1933-8: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
(NO3+NO2)-N MSZ-08-0458: 1980 FIAstar, TECATOR 
NH4-N MSZ-08-0458: 1980 FIAstar, TECATOR 
Mg MSZ-08-1933-9: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
SO4-S MSZ-08-213-2: 1978 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Mo MSZ-08-1933-14: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
As MSZ-08-1933-19: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Zn MSZ-08-1933-2: 1984 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Cu MSZ-08-1933-1: 1984 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Mn MSZ-08-1933-13: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Fe MSZ-08-1933-3: 1984 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
B MSZ-08-1933-16: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Al MSZ-08-1933-6: 1984 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Cd MSZ 21470-50: 1998: ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Co MSZ-08-1933-15: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Cr MSZ-08-1933-4: 1984 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Hg MSZ-08-1933-17: 1986 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Ni MSZ-08-1933-5: 1984 ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
Pb MSZ 21470-50: 1998: ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 
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2.2. Kémiai analitikai módszerek a szennyezőanyagok vizsgálatára 
Az olajszennyezések vizsgálatánál a használt mintaelőkészítési módszerek közül az 

ultrahangos eljárás az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer, kis beruházási költsége 
és gyorsasága miatt. A szénhidrogén-tartalom meghatározására pedig a környezeti 
analitikában specifikus módszerként a gázkromatográfia, nem specifikus módszerként az 
infravörös (IR) spektrometriás módszerek terjedtek el (Fekete és Ritz, 2003). 

2.2.1. Mintaelőkészítés extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározásához 

A talajminták extraktumtartalmának meghatározása ultrahangos extrakcióval 

A szennyezett talajminták előkészítésére és extraktum-tartalmának meghatározására 
ultrahanggal segített oldószeres extrakciót alkalmaztunk a MSZ 21470-94 (2001) alapján. 

A vizsgálat menete 

A légszáraz, homogenizált talajokból 5–5 g-ot mértünk légmentesen zárható 
Erlenmeyer-lombikba, majd minden talajmintához vízmentes nátrium-szulfátot kevertünk, 
a talaj víztartalmának megkötésére. Az így előkészített mintákhoz 200 µl hexatriakontán 
(C36) oldatot (4,0 mg C36 10 ml hexánban) adtunk. Az extrakciót két lépésben végeztük, a 
szénhidrogének minél nagyobb hatásfokú kinyerése érdekében. A talajhoz 10 cm3 
n-hexán:aceton (2:1) elegyet adtunk, az edényt jól lezártuk és 10 percig ultrahangos 
fürdőben extraháltuk. A felső letisztult oldószeres fázist szűrőpapíron szűrtük, és újabb 
10 cm3 oldószer eleggyel 10 percig extraháltunk. Az extraktumot szűréssel elkülönítettük a 
talajrészecskéktől. A kinyert extraktumból történt a gázkromatográfiás elemzés. A 
talajminták nem illékony extraktumtartalmának meghatározását tömegméréssel végeztük 
4 cm3 extraktum bepárlása után.  

2.2.2. Extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározása gázkromatográfiával 

Az extrahálható szénhidrogén-tartalom (angol rövidítése EPH) meghatározását 
gázkromatográfiával (GC-FID) a MSZ 21470-94 (2001) magyar szabvány alapján a 
Cyclolab Kft. végezte. 

Készülék: Shimadzu GC 17A Ver. 3 gázkromatográf split-splitless injektorral, 
vivőgázszabályozással és AOC 20 automata mintavevővel felszerelve 

Vivőgáz:     nitrogén, fejnyomás 30 kPa,  
áramlási sebesség 15 cm/sec 

Detektorgázok:    nitrogén, szintetikus levegő 
Detektor:     lángionizációs (FID) 
Injektor/detektor hőmérséklet:  280/300 ºC  
Injektálás:     1µl  
Splitless idő:     0,5 perc 
Kolonna:     HP-1 (12 x 0,2 x 0,11) dimetil sziloxán 
Kolonnahőfokprogram:  50 ºC-on izoterm 3 percig, felfűtés 15 ºC/perc 

sebességgel 300 ºC-ig, 300 ºC-on izoterm 10 percig 
Stop time:    37 perc 
Áramlási sebesség:   1 ml/perc 
Kolonna termosztát:   40 °C 
Injektálás:    20 µl 
A vizsgált szénhidrogén tartomány: C10–C36 szénatomszámú szénhidrogének. 
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2.2.3. Szénhidrogén-tartalom meghatározása Fourier-transzformációs infravörös 
spektroszkópiával (FT-IR) 

A mesterségesen szennyezett talajok esetén FT-IR alkalmazásával is meghatároztuk a 
szénhidrogén-tartalmat. Az infravörös spektroszkópiás vizsgálathoz a 4 cm3 bepárolt 
extraktumot CCl4-ben oldottuk fel, és közvetlenül az extraktumból végeztük a mennyiségi 
elemzést. A méréseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és 
Analitikai Kémia Tanszékén végeztük, Dr. Izvekov Vlagyiszláv útmutatásai alapján. Az 
összes extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározásánál, a következő alifás részekre 
jellemző elnyelési sávoknál végeztük méréseinket: 2925 cm-1 és 1460 cm-1. 

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia mérési körülményei: 
A készülék típusa: Perkin-Elmer System 2000 FT-IR 
Küvetta:  KBr 0,223  
Mérési tartomány: 4000 cm-1–450 cm-1 
Felbontás:  4 cm-1 
Scan szám:  64 (akkumuláció) 

Az azonos kísérletsorozatból származó, nem szennyezett talajminták extraktumait 
háttérként alkalmaztuk. 
 

2.2.4. PAH-ok meghatározása GC-MS módszerrel 

A talajminták PAH-tartalmának meghatározását az EPA 8270 előírásai alapján a Bálint 
Analitika Kft. végezte. 

A talajmintákból homogenizálás után bemértünk kb. 25 g-ot. Mikrofecskendővel a 
talajra tettünk 10 µl kísérő standard elegyet (2000 µ1/ml Supelco 4-8902 mix 100x hígítása 
MeOH-ban).  

A mintához 20 m1 acetont adtunk, majd 10 percre ultrahangos dezintegrátorba tettük. 
Miután lehűlt szobahőmérsékletre, hozzátettünk 20 m1 diklór-metánt, majd újabb 10 
percig ultrahangos dezintegrátorban extraháltuk. Az újra szobahőmérsékletűre hűtött 
extraktumhoz szárítószerként Na-szulfátot adagoltunk addig, amíg a szemcsék különálló 
részecskék formájában meg nem jelentek.  

Az extraktum 10 ml-ét csiszolatos kúpos kémcsőbe pipettáztuk, és 50 ºC-on, 
nitrogénáramban kb. 0,5 m1 -re bepároltuk. Kétszer l,5 ml n-hexán hozzáadásával, 
keveréssel és további bepárlással (0,5 m1-ig) az oldószercserét elvégeztük. 

Egy 20 cm hosszú üvegoszlopot megtöltöttünk előzőleg 320 ºC-on aktivált alumínium-
oxiddal. Az oszlopot n-hexánnal átöblítettük úgy, hogy a töltet részecskéi között légrések 
ne maradjanak. Pipettával az oszlopra vittük a bepárolt, hexánba átvitt mintát (0,5 m1). 
Első frakcióként 8 ml n-hexánt szedtünk kúpos kémcsőbe. Második frakcióként (melynek 
első 0,5 m1-ével az eredeti kémcsövet átmostuk) 10 ml diklór-metánt szedtünk, ami a 
PAH-okat tartalmazta. A diklór-metános frakciót a korábbihoz hasonló módon bepároltuk 
és az oldószercserét elvégeztük.  

A 0,5 m1 mintát a gázkromatográfiás mintatartó edénybe pipettáztuk, a PAH tartalmat GC-
MS módszerrel mértük. 

A módszer kimutatási határa: 0,001 mg/kg talaj komponensenként. 

A mintákat GC-MS-SIM, (SCAN) üzemmódokban analizáltuk, az alábbi mérési 
körülmények mellett: 
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Készülék:   HP6890 GC  
Hőfokprogram:  60 ºC 1 percig, 7 ºC/perc felfűtési sebességgel 310 ºC-ig  
    8 percig izoterm 
Injektor:   splitless 
Injektor hőmérséklet:  280  ºC  
Nyomás:   0,8 bar  
Pulse nyomás:   2,50 bar  
Pulse idő:   0,50 perc  
Purge áramlás:   40,0 ml/perc  
Purge idő:    0,50 perc  
Total áramlás:   44,0 ml/perc  
Kolonna:   LA RH-5 MS+ kapilláris kolonna (30m x 0,25mm x 0,25µm) 
Nominális kezdeti áramlás: 1,3 ml/perc  
Maximum hőfok:  325 ºC  
Egyensúlyi idő:  0,10 perc 
Detektor:   MSD 
 

2.3. Biológiai módszerek a talajmikroflóra és a talajaktivitás jellemzésére 
A biodegradáción alapuló remediáció esetén nagyon fontos a talajban élő és működő 

sejtek koncentrációjának, biodegradáló akitivitásának, aktiválhatóságának, illetve a 
talajlégzésnek a mérése biológiai módszerekkel. 

Az aerob heterotróf sejtek száma a különböző környezeti jellemzőktől függően, tág 
határok között mozoghat, de abszolút értéke a talaj általános állapotáról, esetleges 
károsodásáról ad felvilágosítást. Időbeni változásának követésével a remediáció során, a 
toxicitásról, a technológiai paraméterek megfelelő voltáról kaphatunk információt. 

2.3.1. Aerob heterotróf sejtek számának meghatározása telepszámlálásos eljárással 

Az eljárás alapelve az, hogy a mikroorganizmusokat különböző koncentrációban 
tartalmazó sejtszuszpenziókból a baktériumokat a számukra megfelelő tápanyagokat 
tartalmazó közegbe (esetünkben húslé-agar) visszük, majd kedvező hőmérsékleti 
körülmények közt termosztálva hagyjuk, hogy minden sejtből telep fejlődjék. Ezeket 
megszámlálva nyerhetünk információt a mikroorganizmusok mennyiségi eloszlásáról a 
talajban. A helyes eredmény feltétele, hogy minden élő sejtből egy telep fejlődjék. Ezt a 
helyes eljárás biztosítja (hígítás, homogenizálás, szaporodási feltételek biztosítása, stb.). 
Táptalaj: húslé-agar 
 3 g húskivonat  0,5 g NaCI 5 g glükóz  5 g pepton 
 17 g agar  1000 cm3 víz  pH~7,0 

A vizsgálat menete 

A vizsgálandó talajból – 1,0 g talajminta 9 cm3 steril vízben történő eloszlatásával – 
alapszuszpenziót, majd hígítási sort készítettünk. A várható sejtszámnak megfelelő 
hígításokból 0,1 cm3-t oltottunk Petri-csészébe, húslé-agar táptalajra. A sejtszám Petri-
csészénként 30–300 darabig jól számlálható. A vizsgálatoknál általában a 103, 104, 105 
hígítás került leoltásra. Az egyes hígított talajszuszpenziókból 0,1 cm3-t megolvasztott és 
kb. 45 °C-ra visszahűtött húslé-agarba kevertünk. A kihűlt, megszilárdult homogén elegyet 
tartalmazó csészét megfordított helyzetben (a víz kondenzálódása miatt) termosztátba 
helyeztük, és 30 °C-on 48 óráig inkubáltuk. A húslé-agar tápközeg átlátszó, így belsejében 
a kifejlődött telepek jól felismerhetők.  
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Három egymást követő hígításból számláltunk telepeket. Az eredményt db telepképző sejt / 
gramm nedves talaj mértékegységben adtuk meg. Ezeket bizonyos feltételekkel átlagoltuk. 
A módszer feltételezi azt, hogy a különböző hígításokból kivett leoltandó térfogatok hűen 
reprezentálják magát a hígítást.  

2.3.2. Szénhidrogént bontó sejtek számának meghatározása határhígításos eljárással 

A szénhidrogéneket bontó baktériumok számát határhígításos eljárással határozzuk 
meg, tenyésztés után olyan tápoldatban, mely egyedüli szénforrásként a vizsgálandó 
szénhidrogént tartalmazza. A statisztikai módszerrel meghatározott sejtszám értéket 
„legvalószínűbb sejtszámnak” nevezik; az angol „Most Probable Number” rövidítéseként, 
MPN módszerként is jelölik.  

A módszer kivitelezésénél az alapszuszpenziót addig hígítjuk, amíg az utolsó hígítás 
1 ml-ében valószínűleg már nincs a szénhidrogén bontására képes élő sejt. A hígítás 
alapsóoldatban történik, melyben energiatermelésre alkalmas szerves szubsztrát nincsen. 
Ezekhez a szubsztrátmentes tesztcsövekhez adjuk azt a steril szénhidrogént, vagy más 
szerves szennyezőanyagot (pl. dízelolaj, pakura, kőszénkátrányolaj, transzformátorolaj), 
melynek bontására képes mikróbák jelenlétét akarjuk bizonyítani, vagy számát akarjuk 
meghatározni.  

A mérés egyik célja, lehet pusztán az, hogy bizonyítékot szolgáltasson arra, hogy a talaj 
tartalmaz a kérdéses szennyezőanyagra specializálódott bontó mikroorganizmusokat. 
Másik célja lehet a vizsgálatnak, hogy különböző mértékű hígításokkal körbehatárolja azt a 
hígítást, amelyben milliliterenként már csak egy mikróba van jelen, vagyis meghatározza a 
bontóképességgel rendelkező sejtek legvalószínűbb számát a talajban. Ebből a sejtszámból 
a talaj bontó aktivitásának mértékére lehet következtetni, amely a bioremediáció 
tervezésénél igen fontos információ.  
Tápoldat: 
A hígításhoz felhasznált, szubsztrát-mentes tápsóoldat összetétele: 1dm3 desztillált vízben 
 0,6 g   KH2PO4    0,13 g   MgCl2.6H2O   
 0,14 g   Na2SO4    1 g   (NH4)2 SO4  
 0,001 g   CaCl2.2H2O   0,5 g   KNO3 
 0,5 g   NaCl    1 ml   nyomelem-oldat (Pfennig) 
Nyomelem oldat összetétele: 

1 g   AlCl3    0,5 g   Na2MoO4 
0,5 g   KI    0,1 g   Na VO3.H2O 
0,5  KBr    0,5 g   szelénsó 
0,5 g   LiCl    0,5 g   Ba Cl2 
7,0 g   MnCl.4H2O   0,05 g   SnCl.2H2O 
11 g   H3BO3    1 g   ZnCl2 
1 g   CuCl2    1 g   NiCl2 
5 g   CoCl2    3600 cm3  desztillált vízben oldva 

A vizsgálat menete 

A vizsgálandó mintákból steril kémcsövekbe 0,5–0,5 g-t mértünk, amit 4,5 ml 
tápsóoldatban szuszpendáltunk. Ebből a szuszpenzióból készítettünk tízes léptékű hígítási 
sort, tápsóoldatban. A talajmintákból 3-3 párhuzamossal végeztük a kérdéses szerves 
szennyezőanyagot bontó sejtek számának meghatározását. 
Ezután minden egyes szuszpenzióba bemértünk 0,5 cm3, 1 g/dm3 töménységű steril INT 
(2-(p-jódfenil)-3(p-nitrofenil)-5feniltetrazólium-klorid) oldatot. Ez a halványsárga reagens 
mesterséges elektronakceptorként szolgál. Az INT oldat sterilitásának biztosítása végett, 
0,45 µm pórusátmérőjű membránszűrőn csíramentesítettük.  
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Ha az adott hígításban akár egyetlen élő, a kérdéses szerves szennyezőanyag bontására 
képes sejt volt, akkor az elkezd szaporodni, a szennyezőanyagot egyedüli szénforrásként 
tartalmazó csőben. A légzési lánc anyagcsere-folyamatainak következtében az INT 
rózsaszínűvé redukálódik, így jelezve a mikrobiológiai aktivitást. Végül minden egyes 
szuszpenzióhoz 5 µl steril vizsgálandó szerves szennyezőanyagot adtunk. Ilyenkor a 
vizsgálandó szénhidrogén az egyedüli szénforrás a rendszerben, így a kémcsövekben 
mutatkozó elszíneződés (az anyagcsere következtében) a szénhidrogén felhasználásának 
köszönhető. Az így előkészített kémcsöveket a szénhidrogén bonthatóságának 
függvényében 1–2 hétig 28 

o
C-on inkubáltuk. Az értékelést ismert valószínűségi eloszlás 

alapján végeztük. A párhuzamos sorozatokban pozitívnak minősített kémcsövek számából, 
a hígítások ismeretében, a Hoskins-féle táblázat segítségével határoztuk meg a 
legvalószínűbb élőcsíraszámot. 
A szénhidrogénbontó sejtek számát db sejt / g talaj egységben adtuk meg. Az adatok 
megbízhatóságának jellemzéséhez Cochran munkája alapján meghatároztuk a 95 %-os 
konfidencia intervallumokat. 

2.3.3. Talajlégzés mérése a termelt CO2 alapján 

A talaj állapota, aktivitása úgy jellemezhető talajlégzési teszttel a legegyszerűbben, 
hogy a megfelelően előkészített és levegőztetett talaj széndioxid termelését, folyamatosan 
mérjük. A kutatócsoportunk által tervezett és kifejlesztett talajlégzés mérésére szolgáló 
rendszer (1. ábra) szénhidrogénekkel szennyezett talajok mikrobiológiai állapotára ad 
felvilágosítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A talajlégzés mérésére szolgáló rendszer 
 
A széndioxid-termelés alapján mért talajlégzés mind tiszta, mind szennyezett talajok 
esetében jellemzi a talaj állapotát. A dinamikus vizsgálat szintén alkalmas mind tiszta, 
mind szennyezett talajok jellemzésére, várható viselkedésük vizsgálatára. A rendszer 
segítségével megállapítható, hogy van-e a talajban működőképes mikroflóra, a mikroflóra 
aktiválható-e a technológiai paraméterek megváltoztatásával (pl. levegőztetéssel, tápanyag 
adagolással, hozzáférhetőséget fokozó adalékanyagokkal). A talaj származhat szennyezett 
területről, de vizsgálhatunk mesterségesen szennyezett talajokat is. 
A talajlégzést vizsgáló tesztrendszerben központi szerepe van egy folyamatosan 
levegőztethető 1100 cm

3
 hasznos térfogatú üvegreaktornak. Az üvegreaktor aljára 

kavicsréteget, erre pedig vászonlapot tettünk a levegőztető eldugulásának elkerülésére.  
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A reaktor tetejéhez gumidugó, üvegcső és gumicső segítségével csatlakoztattuk a 
vízsugárszivattyút, melynek segítségével levegőt áramoltattunk át a rendszeren. A talajjal 
töltött reaktoron való áthaladás előtt kétszeres, lúgban történő elnyeletéssel, eltávolítottuk a 
levegő CO2 tartalmát. Így titrálás során már csak azt a CO2 -t mértük, amely a 
mikroorganizmusok életműködéséből származik, tehát az olajbontást jellemzi. 
A légzést mérő tesztrendszer segítségével, az alkalmazástól függően választ kaphatunk 
arra, hogy szennyezett-e a talaj, toxikusan hat-e a szennyezőanyag, vagyis gátolt-e a 
mikróbák működése vagy sem, adaptálódott-e a mikroflóra és aktívan működik-e, 
aktiválható-e a mikroflóra.  
A termelődött CO2 mennyisége arányos az elbontott szénhidrogén mennyiségével, a 
biológiai oxidáció mértékével, tehát a rendszer alkalmas, mind a talaj biológiai állapotának 
felmérésére, mind a biodegradáció folyamatának jellemzésére és követésére. A 
szénhidrogén vagy más szerves szennyezőanyag típusából, a talaj fajtájából, a 
szennyezőanyag korából és koncentrációjából adódó különbségek megállapítására is 
alkalmazható a mérőrendszer.  
Továbbá a technológiát tekintve válasz kapható például arra, hogy milyen mértékű 
levegőztetésre van szükség a mikroflóra aktiválásához; szükség van-e tápanyag adagolásra 
(N-, P-forrás), szükségesek-e adalékanyagok (pl. hozzáférhetőséget javító anyagok). 

A mérés kivitelezése 

A mérés során az oszlopreaktorba 500 g-ot töltöttünk a vizsgálandó talajból. A kísérleti 
paraméterektől függő időtartamú és intenzitású levegőztetés után mértük CO2 termelődés 
felfutását és állandósult állapotát megfelelő gyakorisággal végzett CO2 meghatározással. A 
termelt CO2 mennyiségi meghatározása gázanalitikai módszerrel, sav-bázis titrálással 

történt. A CO2 elnyeletését 150 cm
3
-es gázmosópalackban, 100 cm

3
 1 mólos NaOH 

oldatban végeztük. Az elnyeletés után a lúgoldatból 10 cm
3
 térfogatú mintákat titráltunk; 3 

párhuzamos mérést végeztünk. A mintát 3 csepp fenolftalein indikátor jelenlétében 0,1 
mólos HCl oldattal halványrózsaszínig titráltuk. A reakciók:  

NaOH + HCl = NaCl + H2O  Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3 

Majd 3 csepp metilvörös indikátor jelenlétében hagymaszínig titráltuk a bürettában levő 
0,1 mólos faktorozott HCl-val. A végpont előtt az oldatot kiforraltuk, majd hűtés után 
tovább titráltuk hagymaszínig. 

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O +CO2 

A termelődött CO2 mennyiségét ábrázolva az idő függvényében egy görbét kaptunk, 
melynek meredeksége jellemző a szennyezőanyag biodegradálhatóságára, a vizsgált talaj 
biológiai aktivitására. 

 

2.4. A szennyezett talaj hatásának vizsgálatára alkalmazott ökotoxikológiai módszerek 

A szennyezett talaj kockázatának jellemzésére, szennyezett területek felmérésére, a 
remediáció tervezésére és követésére, értékelésére a fizikai és kémiai analitikai vizsgálatok 
alkalmazása önmagában nem elég, pusztán ezek eredményei alapján nem lehet helyesen 
megítélni a helyzetet. Ökotoxikológiai vizsgálatok szükségesek a szennyezőanyagok 
hatásának, egymás és a mátrix közötti kölcsönhatások eredményének jellemzéséhez.  
A szennyezett talajok ökotoxikológiai tesztelését, több, különböző trófikus szintről 
származó (bakteriális, növényi, állati) tesztorganizmussal végeztük, akut vizsgálatok során. 
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2.4.1. Vibrio fischeri biolumineszcencia gátlási teszt 

A teszt összefoglaló jellemzése 
 Teszt típusa: egy fajt alkalmazó, laboratóriumi, bakteriális, akut toxicitási teszt. 
 Alkalmas: pórusvízre, talajkivonatra és a teljes talaj vizes szuszpenziójára.  
 Tesztorganizmus: Vibrio fischeri régi nevén Photobacterium phosphoreum, az EPA 

és DIN szabványokhoz liofilezett formában kapható, de laboratóriumban is 
könnyen fenntartható. 

 A Vibrio fischeri érzékenysége: mind nehézfémekre, mind szerves makro- és 
mikroszennyezőkre érzékeny. 

 Végpont: lumineszcencia intenzitáscsökkenése, a minta hígítási sorából EC20, EC50 
illetve ED20, ED50 határozható meg. 

 Szükséges műszer: luminométer. 
 Tesztelés időtartama: 30 perc. 
 Szabvány módszerek: DIN 38412 (1991), teljes talajra adaptált és direkt kontaktra 

kidolgozott változat: BME-MGKT. 
 Alkalmazási terület: előzetes és részletes állapotfelmérés, kockázatfelmérés, 

remediáció követése, ellenőrzése, utómonitoring. 
 Megjegyzés: jól reprodukálható módszer, érzékeny tesztorganizmus.  

A vizsgálat menete 

A vizsgálathoz használt baktérium-szuszpenzió előállítása két lépésben történt. Első 
lépésként 24 órán át, 28 oC-on, rázatott lombikos inokulumot állítottunk elő, majd ennek 
1 cm3-ével 20 cm3 tápoldatot oltottunk be. 24 órás, 28 oC-on történő rázatás után 
használtuk a sejtszuszpenziót mérésre.  
Az inokulum készítéséhez használt tápoldat összetétele a következő: 
Photobacterium phosphoreum tápoldat (1000 cm3 desztillált vízre számolva): 

30 g NaCl    6,1g  NaH2PO4x H2O 
2,75 g K2HPO4   0,204g  MgSO4x7H2O 
0,5 g (NH4)2HPO4   5g  pepton 

0,5 g élesztőkivonat   3 cm3  glicerin  pH=7,2 
A tápoldat sterilezése autoklávban 121 oC-on, 10 percig történt. 

 

Mérés előtt a talajmintákat homogenizáltuk, 105 °C -on súlyállandóságig szárítottuk, 
majd dörzsmozsárban aprítottuk. Az eljárás során a talaj direkt bekeverésének módszerét 
alkalmaztuk, így biztosítva a talaj és a mikróbák közvetlen érintkezését.  
A minták és a tesztorganizmus direkt érintkeztetése esetén azonban méréstechnikai 
problémákkal kell számolni. A minta jellegétől függően ugyanis a mintaszuszpenzió 
zavarossága (fényáteresztő, elnyelő tulajdonsága) különböző lehet. Ez viszont befolyásolja 
a luminométer fotoelektron-sokszorozójába érkező fény intenzitását. Megoldást jelenthet 
egy olyan kontroll minta, amely fizikai-kémiai, biológiai jellegét tekintve azonos a vizsgált 
talajjal illetve üledékkel, de toxikus anyagot nem tartalmaz. Ez modellkísérletek esetén 
megvalósítható (pl. talajtisztítási folyamatok modellezése), egyébként csak ritkán áll 
rendelkezésre szennyezetlen kontroll. Természetesen választható egy biztosan 
szennyezetlen standard talaj/üledék, esetleg talaj/üledék sorozat, ez azonban ritkán 
feleltethető meg teljesen a vizsgált talajjal illetve üledékkel. 
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Munkánk során a mesterségesen szennyezett talajoknál, az eredeti, szennyezetlen talaj 
szolgált kontrollként. A szennyezett területekről származó talajok toxicitásának 
vizsgálatánál összehasonlító kísérletsorozatokban tanulmányoztuk különböző talajok és 
egy mesterséges (OECD) talaj alkalmazhatóságát kontrollként. Az OECD talaj megfelelt a 
követelményeknek, így legtöbb esetben ezt használtuk kontroll mintaként. Az OECD∗ 
standard talaj kvarchomokból, tőzegből és agyagásványokból összeállított állandó 
minőségű mesterséges talaj (OECD, 1984).  
OECD kontroll talaj összetétele: 

tőzeg (10-12 % nedvességtartalmú)     10% 
agyag (légszáraz, 30 %-nál kisebb kaolinit tartalommal)   20 % 
kvarchomok (légszáraz, kb. 0,05-0,2 mm-es szemcseméret)  68–69 % 

 

A talajminták 2 grammjából 2 ml 2 %-os NaCl hozzáadásával szuszpenziót készítettünk 
kémcsőben, majd ezt az alapszuszpenziót hígítottuk tovább NaCl oldattal (2. ábra). 
 
2 g minta  1 cm3  2 cm3  2 cm3  1 cm3 

 
 
 
 
 
 
 
  2 cm3  4 cm3  2 cm3  2 cm3  1,5 cm3 NaCl 

2. ábra. Hígítási sor szilárd fázisú minta (talaj, üledék) esetén 
 

Minden méréssorozathoz egy standard Cu-sor is mértünk, amelynek segítségével a 
végeredményt Cu-egyenértékben is megadtuk. A standardok készítéséhez felhasznált Cu-
só: CuSO4.5H2O, a hígításhoz itt is 2 %-os NaCl-oldatot használtunk. Az alkalmazott Cu-
standardok koncentrációja: 25, 50, 100, 200 és 400 ppm. A lumineszcencia mérését 
LUMAC Biocounter M1500 P luminométerrel végeztük. A mérés kontrolljaként 2 %-os 
sóoldat szolgált.  

A lumineszcencia gátlás meghatározása luminométerrel: 
1. A mérőműszer mintatartóiba 0,2-0,2 cm3 inokulumot mértünk.  
2. A minta hozzáadása nélkül megmértük a lumineszcencia intenzitását (I0). 
3. Az inokulumhoz 0,05 cm3-t mértünk a minták felkevert hígításaiból.  

a. A standard Cu-sor tagjaiból  
b. A szennyezetlen talaj hígításaiból 
c. A szennyezett talajminta hígítási sorának tagjaiból 
d. A kontroll mintákhoz a mérési sorozat elején és végén 0,05 cm3 2%-os 

NaCl- oldatot mértünk. 
4. 30 perces kontaktidő leteltével megmértük a lumineszcencia intenzitását. (I30) 

A mérés kiértékelése: 
A százalékos intenzitáscsökkenést a DIN 38412 német szabvány által javasolt módszert 
figyelembe véve számítottuk. Korrekciós faktorok segítségével, meghatároztuk a vizsgált 
minták hígításainak százalékos fényemisszió csökkenését (H%) (3. táblázat). 

                                                 
∗ Organisation for Economic Cooperation and Development = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet 
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3. táblázat. Lumineszcencia-gátlás értékelése, fényemisszió-csökkenés meghatározása 
Minta 
 

I0 I30 fsz, f0 Iszám H%=100* 
(Iszám-I30)/Iszám 

Kontroll      
Cu1 
Cu2 
Cu3 
Cu4 
Cu5 

  f0=I30k/I0k Iszám=f0*I0Cu  

szilárd kontroll1 
sz kontroll2 
sz. kontroll3 
sz. kontroll4 
sz. kontroll5 

 
 

 fsz1=I30szk1/I0szk1 
fsz2=I30szk2/I0szk2 
fsz3=I30szk3/I0szk3 

. 

. 

  

1 minta1 
1 minta2 
1 minta3 
1 minta4 
1 minta5 

   Iszám1=fsz1*I01m1 
Iszám2=fsz2*I01m1 

. 

. 

. 

 

 
A kiszámított adatok segítségével egy H% – log bemért anyag [mg szárazanyag] görbét 
szerkesztettünk, amelyről leolvastuk a 20 %-os illetve az 50 %-os fényintenzitás 
csökkenéshez tartozó dózisértékeket (ED20 illetve ED50). Cu–sorozat esetén ugyancsak 
megszerkesztettük a H%-log (bemért mg Cu) diagramot, és az ED20Cu illetve ED50Cu 
értékeket leolvastuk. Az összegzett gátlás mértékét rézegyenértékben (∑Cu) fejeztük ki. 
A végeredmény megadása Cu-egyenértékben történt a következő módon: 
 ∑Cu 20 = összegzett gátlás 20 = (ED20Cu / ED20minta)*106  [mg Cu / kg talaj] 

 ∑Cu 50 = összegzett gátlás 50 = (ED50Cu / ED50minta)*106  
 

2.4.2. Azotobacter agile dehidrogenáz enzimaktivitás gátlási teszt 

A teszt összefoglaló jellemzése 
 Teszt típusa: egy fajt alkalmazó, laboratóriumi, bakteriális, akut toxicitási teszt. 
 Alkalmas: pórusvízre, talajkivonatra és egész talaj vizes szuszpenziójára. 
 Tesztorganizmus: Azotobacter agile: laboratóriumban könnyen fenntartható 

baktériumfaj, a veszélyes hulladékok vizsgálatára szóló magyar szabványokhoz az 
OKI-ban fenntartott törzs. 

 Az Azotobacter agile érzékenysége: a szennyezőanyagok széles skálájára érzékeny 
tesztorganizmus. 

 Végpont: dehidrogenáz enzimaktivitás változása a hígítással: ED50. 
 Szükséges műszer: vizuális (alternatív elektronakceptor színének megjelenése: igen, 

nem), vagy fotométer (alternatív elektronakceptor színintenzitása). 
 Tesztelés időtartama: 48 óra. 
 Szabványosított módszerek: MSZ 21978/30 (1988) 
 Talajra adaptált, direkt kontaktra illetve talajszuszpenzióra kidolgozott változatát a 

BME-MGKT-n fejlesztettük ki. 
 Megjegyzés: A szabvány veszélyes hulladékok oldatára illetve kivonatára 

vonatkozik. 
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A vizsgálat menete 

Az Azotobacter agile tesztorganizmus dehidrogenáz enzimaktivitás gátlását mértük. Ha 
valamilyen környezeti stressz éri a sejtet, akkor az elektrontranszport rendszer 
megsérülhet. Ezt a jelenséget használják ki a dehidrogenáz aktivitást mérő ökotoxikológiai 
tesztek. Az elektrontranszport lánc első szakaszának lépéseit a dehidrogenáz enzim 
katalizálja. Alternatív elektronakceptorként TTC (2,3,5-trifenil-tetrazólium-klorid) szolgál, 
mely az elektrontranszportlánc zavartalan működése esetén redukálódik, és piros színű 
trifenil-formazánná alakul. A piros szín megjelenése mikrobiális tevékenységre utal. 
Toxikus anyagok jelenlétében a dehidrogenáz enzimaktivitás gátolt, ezért a TTC 
redukciója nem történik meg, vagyis a piros szín nem jelenik meg, vagy intenzitása kisebb, 
mint a szennyezetlen kontrollé. 
Az Azotobacter agile mikroorganizmust ferde Fjodorov-féle tápagaron kell fenntartani. 
Átoltás után 48 órán át 28 ºC-on kell tenyészteni, majd hűtőszekrényben tartható el 
körülbelül fél évig. 
A teszthez 30 ml steril Fjodorov táptalajba, ferde Fjodorov-féle tápagaron fenntartott 
baktériumtörzset oltottunk be, majd az inokulumot 72 órán át 28 ºC-on rázógépen rázattuk. 
Fjodorov-féle táptalaj (1000 ml desztillált vízre számolva): 
 2g glükóz  0,3g MgSO4. 7H2O  1 ml nyomelemkeverék 
 0,3g K2HPO4  0,5g NaCl   (20g agar a törzsfenntartáshoz) 
 0,2g CaHPO4  0,01g FeCl3. 6H2O    
 0,2g K2SO4  5g CaCO3    pH= 7,2-7,4 
A Fjodorov-féle táptalajnál használt nyomelemkeverék 
 5g H3BO3  0,3g Al2(SO4)3   0,5g KI 
 5g (NH4)2MoO4  0,2g ZnSO4. 7H2O  0,5g NaBr 
 1000 ml desztillált víz 

A sterilezés Koch-fazékban, áramló gőzben történt 100 ºC-on egy órán keresztül. 
 
A vizsgálandó mintákból 2-2 g talajt egy órán keresztül, áramló gőzben sterileztünk. A 
talajmintákból a méréshez öttagú, kétszeres léptékű hígítási sort készítettünk: 0,5 g, 0,25 g, 
0,125 g, 0,0625 g és 0,0312 g, kémcsőbe bemért mennyiségekkel. A bemérést steril 
körülmények között végeztük, mert ha más mikrobák kerülnek a tesztoldatba, azok 
dehidrogenáz aktivitása meghamisítja az eredményt. Idegen mikroorganizmusok 
gátolhatják is az Azotobacter agile-t.  
A 48 órán keresztül, 25 oC-on rázatott baktériumszuszpenzióból 5 cm3-hez 100 cm3 
sterilezett Fjodorov táptalajt és 1 cm3 TTC oldatot adtunk. Az elkészített keverékből a 
talajokat tartalmazó kémcsövekbe 2-2 cm3-t pipettáztunk, homogenizáltuk (Vortex 
segítségével), lezártuk, majd 72 órán át 28 ºC-on sötétben inkubáltuk.  
Referenciaként Cu- hígítási sorozatot használtunk tízszeres hígítási faktorral, azaz 400, 40, 
4, 0,4 és 0,04 ppm koncentrációjú oldatokkal. Az értékelést 72 óra múlva végeztük, 
vizuális módon. Ahol a piros szín nem jelent meg, az enzimaktivitás gátlás 100 % volt, 
50 %-os gátlás esetében halvány piros szín volt látható. A piros szín megjelenése 
mikrobiális tevékenységre utalt (nincs gátlás). 
A bemért talajmennyiségek (és Cu-mennyiségek) függvényében ábrázoltuk a gátlás-
értékeket. A kapott dózis-válasz görbéről leolvastuk az 50 % enzimaktivitás-gátláshoz 
tartozó dózis-értékeket (ED50).  
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2.4.3. Fehér mustár (Sinapis alba) csírázásgátlás, gyökér-, szárnövekedés gátlási teszt 

A teszt összefoglaló jellemzése 
 Teszt típusa: egy fajt alkalmazó, laboratóriumi, növényi, akut toxicitási teszt. 
 Alkalmas: pórusvízre, talajkivonatra és a teljes talaj vizes szuszpenziójára. 
 Tesztorganizmus: fehér mustár (Sinapis alba): A magok vetőmagboltban 

beszerezhetők. 
 A Sinapis alba érzékenysége: a szennyezőanyagok széles skálájára érzékeny. 
 Végpont: csírázásgátlás a kontroll minta százalékában, szár és gyökérnövekedés 

gátlás százalékban megadva, vagy ED20 és ED50 a minták hígítási sorozatából. 
 Szükséges műszer: vonalzó, vizuális. 
 Tesztelés időtartama: 72 óra. 
 Szabvány módszer: MSZ 21976-17 (1994) 

A vizsgálat menete 

A teszt kivitelezésére vonatkozólag irányadónak az MSZ 21976-17 szabványt vettük. A 
szabvány szilárd fázisú minták vizes kivonataira vonatkozik, azonban mi a talajmintákat 
nem kivonat, hanem szilárd fázis formájában teszteltük. 

A vizsgálatok során a magok csírázására, gyökér- és szárnövekedésre gyakorolt hatást 
tanulmányoztuk különböző talajokban, OECD kontroll talajhoz viszonyítva (mesterségesen 
szennyezett talajok vizsgálatánál a szennyezetlen talajhoz viszonyítva). Előzetesen 
meghatároztuk valamennyi légszáraz minta nedvességtartalmát. A talajmintákat általában 
légszáraz állapotban teszteltük. A tesztnövény mustármag (Sinapis alba) vetőmagboltból 
származó, friss mag, melynek csírázóképessége minimum 95 % kell legyen. 
A vizsgálandó talajokat szobahőmérsékleten szárítottuk, homogenizáltuk. Az előkészített 
talajokból 0, 2, 4, 8 és 16-szoros hígításokat készítettünk szennyezést nem tartalmazó 
kontroll talajjal. Ezekből a hígításokból 5 g-ot egyenletesen szétterítettünk a steril Petri-
csésze felületén. Ezt követően a Petri-csészékbe 4 cm3 steril vizet mértünk. Hasonlóan 
jártunk el a kontroll talajjal is. Minden talajra 20–20 db mustármagot helyeztünk szabályos 
elrendezésben. Az így elkészített mintákat 24 illetve 72 órán át, 22 0C-on sötét helyiségben 
tartottuk. 
24 óra múlva meghatároztuk a kicsírázott magok számát, amit a kontroll mintához 
hasonlítunk. 72 óra elteltével mérjük a gyökér és szárak hosszát. 
Meghatároztuk a gyökér- és szárnövekedés-gátlását %-ban, az egyes hígításokra 
vonatkozóan.  

Xsz=100*(Lksz-Lsz)/Lksz  Xgy=100*(Lkgy-Lgy)/Lkgy 
Xsz , Xgy  - a szár- és gyökérnövekedés-gátlás %-ban kifejezett értéke 

Lsz, Lgy  -   a vizsgált talajokon a növények szár- és gyökérhossza 

Lksz, Lkgy -   a kontroll talajon nőtt növények szár- és gyökérhossza 

A hígításból kapott gátlási százalékok értékeit grafikusan ábrázoltuk a bemért talajminta 
függvényében és ebből leolvastuk a 20 %- illetve 50 %-os gátlásnak megfelelő 
talajmennyiségeket (dózisokat): ED20, ED50. A gyökér- és szárnövekedés-gátlását a 
kontroll közegben kicsírázott magvak gyökerének hosszúságához viszonyítva, százalékban 
adtuk meg, hígításonként a következő összefüggéssel %-ban kifejezve: 
Direkt érintkezést a talaj és a növény gyökere között úgy létesítettünk, hogy nem tettünk 
szűrőpapírt a talaj felületére. 
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2.4.4. Collembola (Folsomia candida) mortalitási teszt 

Összefoglaló jellemzés 
 Teszt típusa: egy fajt alkalmazó, laboratóriumi, állati, akut toxicitási és krónikus 

(reproduktivitási) teszt. Mikrokozmosz tesztként is alkalmazható. 
 Alkalmas: teljes talajra közvetlenül, talajkivonatként standard talajra itatva. 
 Tesztorganizmus: Folsomia candida, ugróvillás Collembola. 
 A Folsomia candida érzékenysége: nehézfémekre kevéssé, szerves 

szennyezőanyagokra érzékeny, főleg az illékonyakra és a bőrön át felszívódókra. 
 Végpont: hígításból ED20 és ED50, reproduktivitási teszt alapján NOEC. 
 Szükséges műszer: citoplaszt mikroszkóp vagy vizuális. 
 Tesztelés időtartama: akut: 5-10 nap, reprodukciós: 20 nap. 
 Szabványosított formában: ISO 11267 (1999) 
 Megjegyzés: jól reprodukálható, könnyen kivitelezhető teszt.  

A Folsomia candida faj az ugróvillások rendjébe tartozik, ősi rovar. Apró (3-4 mm 
hosszú) fehér állatkák. Hasi tömlővel lélegeznek, emiatt a talajgőzökre érzékenyen 
reagálnak. Epimorfózissal (kifejléssel) szaporodnak. Alacsony a nedvességtartalomnál, a 
peték kiszáradnak. Megfelelő nedvességtartalmú, 20 °C-os környezetben a peték 10–15 
nap alatt kelnek ki, a kikelt állatok újabb 10–15 nap alatt vállnak ivaréretté. 

A faj akut és krónikus teszthez is használható; az akut teszt két hétig tart, ami azt veszi 
figyelembe, hogy hány százalékban maradnak meg az állatok a vizsgált mintán. Ezzel a 
teszttel lehet a minta hígításaiból az EC20-at és EC50-et – a 20 és az 50%-os pusztulást 
okozó koncentrációt vagy dózist (ED20 és ED50) – meghatározni. A négy hétig tartó 
krónikus teszt, a reprodukciót is vizsgálja: a megmaradt állatok száma mellett figyelembe 
veszi azt is, hogy milyen mértékben szaporodtak. 

Az állatok labor körülmények között gipszből és aktív szénből készített mesterséges 
aljzaton tarthatóak életben. Ehhez egy 12,5*9*4,5 cm-es műanyag edénybe 40 g gipszet és 
5 g aktív szénport kell bemérni, gondosan összekeverni, majd 45 ml vizet hozzákeverni, és 
vízszintes helyen állni hagyni, míg a gipsz megköt, és visszahűl szobahőmérsékletre. A 
Collembolák természetes környezetükben szerves törmelékeket, gombahifákat esznek, ami 
labor körülmények között a gipszlap felszínére szórt szárított sütőélesztővel helyettesítő. A 
vizsgálathoz azonos korú (14 napos) állatkákat kell felhasználni a (szinkron populáció). 
Ehhez egy a fenti módon elkészített, megnedvesített gipszlapra 50 db állatot kell helyezni, 
amelyek 2-3 napon belül lepetéznek. A peték kb. 2 hét (10-12 nap) múlva kelnek ki. 

A vizsgálat menete 

Az előkészített, légszáraz talajokból 0, 2, 4, 8 és 16-szoros hígításokat készítettünk, 
szennyezést nem tartalmazó, kontroll talajjal. Ezekből a hígításokból a teszthez 20–20 g-ot 
mértünk 370 ml-es befőttes üvegekbe. A hígításhoz, valamint kontrollként, OECD talajt 
használtunk. A mintákat 5–5 ml vízzel megnedvesítettük és 2–2 mg élesztőt szórtunk a 
tetejükre. Az üvegekbe 10–10 db állatkát juttattunk egy speciális, erre a célra kifejlesztett 
átrakóval. A tesztedényeket 7 napig sötét, 20–25°C-os helyen tartottuk. Egy hét után a 
tesztedényekben levő talajt vízzel felszuszpendáltuk, a talajt óvatosan megkevertük, hogy 
az egyben maradt rögök szétessenek, és az elpusztult állatkák feljuthassanak a víz 
felszínére. A felszínen úszkáló állatkákat megszámoltuk. A hígítási sorból kapott értékeket 
(kontrollhoz viszonyított gátlási százalék) a bemért mennyiségek függvényében 
ábrázoltuk. A kapott pontokra görbét illesztettünk, aminek alapján meghatározható a 20 és 
az 50 %-os pusztuláshoz tartozó talajmennyiség, dózist (ED20 és ED50). 
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3. Az eredmények értékelése és értelmezése 
 

3.1. A biológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeinek statisztikai értékelése 
A talaj biológiai aktivitását jellemző, szénhidrogénbontó sejtek számának 

meghatározása 3-3 párhuzamos leoltásból történt. Az értékelést ismert valószínűségi 
eloszlás alapján végeztük. A párhuzamos sorozatokban pozitívnak minősített kémcsövek 
számából, a hígítások ismeretében, a Hoskins-féle táblázat segítségével határoztuk meg a 
legvalószínűbb élőcsíraszámot. Az adatok megbízhatóságának jellemzéséhez Cochran 
munkája alapján meghatároztuk a 95 %-os konfidencia intervallumokat (BME, 1993). 

Az ökotoxikológiai eredményenek értékelésénél a mérési végpontokból 
(biolumineszcencia-csökkenés, dehidrogenáz enzimaktivitás, gyökér–, ill. szárnövekedés, 
elpusztult állatok száma) statisztikai módszerrel határoztuk meg a vizsgálati végpontokat. 
A szennyezőanyag és a szennyezett talaj hatásának jellemzéséhez, akut toxicitás (rövid 
idejű kitettség) mérésével az alábbi vizsgálati végpontokat határoztuk meg, és adtuk meg 
végeredményként: EC20/EC50, ED20/ED50 és LD20/LD50. 

 EC20/EC50– Hatásos koncentráció (Effect Concentration), mely a mérési vagy 
vizsgálati végpont 20, 50 %-os csökkenését okozza. 

 ED20/ED50 – Hatásos dózis (Effect Dose), mely a mérési vagy vizsgálati végpont 
20, 50 %-os csökkenését okozza. 

 LD20/LD50 – Letális dózis (Lethal Dose), mely a tesztorganizmus 20, 50 %-ának 
pusztulását okozza. 

A toxikus végpontok meghatározását a dózis–válasz és koncentráció–válasz összefüggés 
vizsgálata alapján végeztük. Esetünkben a szennyezett környezeti elem (talaj) hatásának a 
vizsgálata volt a cél. Így nem a szennyező vegyi anyag, hanem a vizsgált környezeti minta 
hatásos mennyiségét, dózisát mértük. 
A szennyezett talajokból minimum öt tagból álló hígítási sorokat készítettünk. A 
szennyezett talaj növekvő mennyiségeinek (dózisainak) függvényében mértük a hatást, és 
vettük fel a dózis válasz görbét.. A dózis–válasz görbe illesztését, és a görbéről a 20 ill. 50 
%-os gátláshoz tartozó ED20/ED50 és LD20/LD50 értékek meghatározását az Microcal 
SoftwareTM ORIGIN® 6.0 programmal végeztük.  
Az eredmények értelmezésére a vizsgálati végpontok (EC20/EC50, ED20/ED50 és 
LD20/LD50) alapján kategóriákba soroltuk mintákat: nem toxikus, enyhén toxikus, toxikus 
és nagyon toxikus (Gruiz és mtsai, 2001).  
 

3.2. A kísérleti paraméterek hatásainak értékelése az eredmények alapján  
A laboratóriumi kísérletek értékelése során egyrészt az időbeni változások követésével, 

valamint a szennyezett talajoknak a kontroll „tiszta” talajokkal való összehasonlítása 
alapján értékeltük az eredményeket.  

Mesterséges szennyezés esetén kontroll talajként a szennyezőanyagot nem tartalmazó 
talajokat használtuk. Ez mesterséges szennyezés esetén egyértelmű, a szennyezett 
területről származó talajok esetén viszont vagy az adott helyszín nem szennyezett talaja, 
vagy más területről származó, hasonló jellemzőkkel bíró talajt alkalmaztunk kontrollként.  
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A technológiai kísérletekben változtatott paraméterek (RAMEB adagolás, talajféleség, 
oltóanyag alkalmazás) hatását, a különböző koncentrációban kezelt és a nem kezelt minták 
összehasonlításával, egymáshoz viszonyítva is értékeltük.  

A kőszénkátrányolajjal szennyezett talaj remediálására végzett technológiai kísérletek 
értékelésénél korrelációanalízis alapján elemeztük a talajminták szénhidrogén–tartalma és 
a biológiai és ökotoxikológiai tesztek eredményei közötti összefüggést. 

A RAMEB és a fizikai talajféleség hatásának vizsgálatára, transzformátorolajjal indított 
kísérletsorozatunk mérési eredményeit és összefüggéseit a varianciaanalízis ANOVA 
módszerével, három faktor (RAMEB, talajféleség, idő) szerinti osztályozással értékeltük 
StatSoft Statistica® 6.1. szoftver alkalmazásával.  
A statisztikai analízis fő célja annak eldöntése volt, hogy van-e szignifikáns különbség a 
különböző RAMEB koncentrációjú talajok között az eltávolított transzformátorolaj %-
ában. Vizsgáltuk azt is, van-e eltérés a három talajban az eltávolítás sebességében, illetve 
az eltávolítás sebességének a RAMEB-koncentrációtól és az időtől való függését.  

Az in situ szabadföldi technológiai során nincs lehetőség kontroll talajjal való 
összehasonlításra. Ebben az esetben az időbeni változások követése és az impulzusszerű 
kezelésekre (RAMEB- és tápanyag-adagolás) adott válaszok alapján elemeztük a 
beavatkozás-válasz összefüggést. Az értékelés alapjául szolgált még a régebbi 
tapasztalatokkal, eredményekkel való összehasonlítás.  
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88..22..  MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AA  VVAARRIIAANNCCIIAAAANNAALLÍÍZZIISS  ((AANNOOVVAA))  TTÁÁBBLLÁÁZZAATTAAII  
 

Három faktor (idő, talaj és RAMEB) szerinti osztályozás 

1.táblázat. Bartlett próba (a varianciaanalízis feltétele) 
Tests of Homogeneity of Variances (adat1.sta
Effect: talaj*RMB
Hartley
F-max

Cochran
C

Bartlett
Chi-Sqr.

df p

eltáv% 43.93827 0.141650 ####### 14 0.916154  
 

2. táblázat. Az eltávolítási % függése a RAMEB koncentrációjától (szignifikáns-e) 
Univariate Tests of Significance for eltáv% (adat1.s
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
hét
talaj
RMB
talaj*RMB
Error

36493.73 1 36493.73 471.4720 0.000000
17370.99 3 5790.33 74.8068 0.000000
2101.51 2 1050.76 13.5750 0.000054
1653.29 4 413.32 5.3398 0.002073
363.58 8 45.45 0.5871 0.780889

2476.92 32 77.40  
 

3. táblázat. Kontraszt-analízis. A RAMEB-et nem tartalmazó pontot hasonlítottuk össze a négyféle 
RAMEB-et tartalmazó talaj-eredményének átlagával 

Between Contrast Coefficients (adat1.sta)
Coefficients for each cell in the selected effec

Cell No. talaj RMB Cell N CNTRST1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vályog 0 3 4
Vályog 1 3 -1
Vályog 3 3 -1
Vályog 5 3 -1
Vályog 7 3 -1
Homok 0 3 4
Homok 1 3 -1
Homok 3 3 -1
Homok 5 3 -1
Homok 7 3 -1
Agyag 0 4 4
Agyag 1 4 -1
Agyag 3 4 -1
Agyag 5 4 -1
Agyag 7 4 -1  
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4. táblázat. A kontraszt-analízis eredménye 
Univariate Test of Significance for Planned Comparison (adat1.s
Dependent variable: eltáv%

Source
Sum of
Squares

Degr. of
Freedom

Mean
Square

F p

Effect
Error

807.424 1 807.4242 10.43132 0.002864
2476.922 32 77.4038  

 
 

5. táblázat. A különböző mennyiségű RAMEB-et tartalmazó talajokra (azonos-e)  
az eltávolítás mértéke 

Univariate Tests of Significance for elt áv% (adat1.s
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition
Exclude condition: v4=0

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
hét
talaj
RMB
talaj*RMB
Error

33401.69 1 33401.69 470.1079 0.000000
15649.56 3 5216.52 73.4192 0.000000
1704.22 2 852.11 11.9929 0.000223
845.86 3 281.95 3.9683 0.019241
361.43 6 60.24 0.8478 0.545617

1776.28 25 71.05  
 
 

6. táblázat. Az eltávolítási sebességének idő-, talaj- és RAMEB-koncentrációtól való függése 
 

Univariate Tests of Significance for elt áv% (adat1.s
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
talaj
hét
RAMEB
talaj*hét
talaj*RAMEB
hét*RAMEB
talaj*hét*RAMEB
Error

24.573 1 24.573 0.33893 0.563888
34.130 2 17.065 0.23538 0.791417

3223.955 1 3223.955 44.46750 0.000000
79.046 1 79.046 1.09028 0.303007

472.269 2 236.135 3.25697 0.049484
5.771 2 2.886 0.03980 0.961020

450.092 1 450.092 6.20804 0.017199
97.726 2 48.863 0.67396 0.515672

2755.052 38 72.501  
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7. táblázat. Az eltávolítás sebességének idő-, talaj- és RAMEB-koncentrációtól való függése 
(függvénykapcsolat vizsgálata) 

 
Univariate Tests of Significance for elt áv% (adat1.s
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
talaj
hét
RAMEB
hét*RAMEB
talaj*hét
talaj*RAMEB
talaj*hét*RAMEB
hét^2
talaj*hét^2
RAMEB^2
talaj*RAMEB^2
Error

40.564 1 40.564 1.04108 0.315223
5.060 2 2.530 0.06493 0.937254

3018.517 1 3018.517 77.46950 0.000000
38.980 1 38.980 1.00040 0.324717

450.092 1 450.092 11.55150 0.001829
444.698 2 222.349 5.70653 0.007594
57.008 2 28.504 0.73154 0.489039
97.726 2 48.863 1.25406 0.298991

1076.312 1 1076.312 27.62328 0.000009
343.679 2 171.840 4.41022 0.020340

8.124 1 8.124 0.20850 0.651028
86.299 2 43.150 1.10743 0.342740

1246.846 32 38.964  
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88..33..  MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AA  NNAAGGYYLLAABBOORR  KKÍÍSSÉÉRRLLEETT  TTÁÁPPAANNYYAAGG--VVIIZZSSGGÁÁLLAATTII  EERREEDDMMÉÉNNYYEEII  

1. táblázat. Tápanyagvizsgálati eredmények a nagylabor kísérlet indítása után 1 ill. 2 hónappal 

  1 HÓNAP MÚLVA 2 HÓNAP MÚLVA 
Vizsgálat  E E 

0,5CD 
E 

1,0CD 
Tr Tr 

0,5CD
Tr 

1,0CD
E E 

0,5CD
E 

1,0CD 
Tr Tr 

0,5CD
Tr 

1,0CD
pH (KCl)  6,80 6,82 6,79 6,87 6,90 6,94 6,80 6,72 6,80 6,56 6,67 6,63 

KA  53 56 51 59 49 56 48 62 54 67 60 59 
Só % 0,09 0,11 0,10 0,05 0,05 0,06 0,09 0,11 0,09 0,08 0,08 0,09 

CaCO3 % 3,0 5,0 1,3 2,4 3,3 3,0 4,1 5,0 3,2 3,2 4,6 5,0 
Humusz % 4,16 7,14 6,88 9,16 9,90 9,92 4,18 5,07 5,09 5,05 5,16 5,15 

NO2-NO3-N ppm 63,2 82,0 73,1 3,2 1,5 1,1 55,6 59,6 57,8 0,6 0,7 0,8 
P2O5 ppm 289,6 616,1 311,4 508,4 660,4 488,6 312,3 603,7 357,2 504,8 747,6 530,9
K2O ppm 362,5 591,6 461,3 421,2 485,5 601,6 425,5 597,7 447,1 335,4 452,5 540,9
Na ppm 64 112 94 67 63 69 75 126 169 121 146 125 
Mg ppm 343,2 273,9 324,4 350,5 367,9 425,9 293,5 332,5 346,1 377,0 349,8 420,3

SO4-S ppm 12,9 14,7 14,8 9,6 10,9 11,1 13,5 18,4 16,0 6,8 6,8 8,0 
Ca ppm 13088 18400 8161 9521 12640 13984 12591 12207 8293 9160 10605 10960
Mn ppm 198,2 79,3 338,2 223,7 196,8 227,2 222,2 88,3 307,7 245,6 197,2 221,5
Zn ppm 9,73 15,63 14,54 11,77 13,38 11,60 8,79 15,04 13,49 11,53 12,00 11,30
Cu ppm 5,00 6,27 5,23 4,55 4,96 4,74 4,31 5,77 4,68 4,08 4,80 4,46 
Fe ppm 55,5 45,6 98,6 60,3 52,3 57,6 55,2 42,5 85,2 52,4 45,2 50,9 
Mo ppm <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 
B ppm 0,54 0,76 0,89 0,64 0,72 0,67 0,47 0,62 0,78 0,57 0,59 0,56 
Al ppm 36,3 16,9 52,7 37,3 27,3 29,3 38,0 14,8 44,9 27,7 21,7 22,3 
As ppm <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Cd ppm 0,27 0,31 0,34 0,27 0,30 0,27 0,23 0,32 0,34 0,28 0,28 0,30 
Co ppm 1,36 0,41 2,57 1,65 1,27 1,59 1,73 0,41 2,31 1,82 1,31 1,55 
Cr ppm 0,04 0,02 0,08 0,05 0,04 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Hg ppm <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,06 <0,02 <0,02 <0,02
Ni ppm 2,4 1,4 3,9 2,5 2,3 2,5 2,6 1,5 3,5 2,6 2,2 2,4 
Pb ppm 6,6 8,5 9,6 7,2 7,8 8,2 6,0 8,9 9,0 7,5 7,2 7,1 
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2. táblázat. Tápanyagvizsgálati eredmények a nagylabor kísérlet indítása után 4 ill. 10 hónappal 

  4 HÓNAP MÚLVA 10 HÓNAP MÚLVA 
Vizsgálat  E E 

0,5CD 
E 

1,0CD 
Tr Tr 

0,5CD
Tr 

1,0CD
E E 

0,5CD
E 

1,0CD 
Tr Tr 

0,5CD
Tr 

1,0CD
pH (KCl)  7,12 7,05 7,19 7,02 7,04 7,12 6,97 6,95 7,01 7,18 7,04 6,93 

KA  - - - - - - 55 49 43 43 47 58 
Só % nm nm nm nm nm nm 0,11 0,16 0,15 0,07 0,04 0,09 

CaCO3 % 1,9 3,2 0,9 1,7 2,2 2,6 1,5 4,0 2,4 3,0 3,3 2,0 
Humusz % 3,11 5,21 4,61 5,08 5,15 6,72 4,32 5,78 4,69 7,94 6,92 6,88 

NO2-NO3-N ppm 25,00 26,80 63,30 21,30 31,50 23,60 162,3 246,3 229,8 39,4 4,5 13,4 
P2O5 ppm 331,2 708,7 321,9 479,4 716,8 508,4 221,7 469,1 345,4 654,5 617,0 394,7
K2O ppm 294,5 620,6 507,9 427,2 641,4 559,9 233,2 487,2 426,9 466,8 566,3 532,4
Na ppm 46 75 88 55 59 54 21 53 79 49 44 40 
Mg ppm 349,9 389,3 377,3 366,4 347,0 403,7 347,9 354,8 354,5 317,1 346,2 392,5

SO4-S ppm 35,6 33,3 21,7 27,1 32,0 39,4 19,2 23,4 15,4 11,3 12,2 14,1 
Ca ppm 10175 14202 7737 9172 10779 9696 7166 13698 9371 13922 16239 8732 
Mn ppm 219,4 147,8 326,4 254,4 215,5 224,9 207,4 134,7 269,6 255,8 190,0 213,5
Zn ppm 11,5 15,53 13,93 11,09 11,37 10,71 8,64 12,31 10,65 10,07 10,15 8,14 
Cu ppm 5,87 6,66 4,96 4,15 4,38 4,59 4,44 5,66 4,55 3,83 4,02 3,61 
Fe ppm 49,6 46,2 93,8 56,1 49,7 60,1 44,2 40,0 67,3 55,5 40,4 44,8 
Mo ppm 0,03 <0,02 <0,02 0,03 0,03 <0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 <0,02 0,02 
B ppm 0,39 0,57 0,67 0,51 0,52 0,53 0,50 0,67 0,76 0,56 0,50 0,48 
Al ppm 24,5 11,6 45,6 24,6 17,9 16,6 24,9 15,7 37,7 22,7 14,9 17,9 
As ppm <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Cd ppm 0,27 0,29 0,30 0,2 0,25 0,28 0,23 0,23 0,25 0,24 0,23 0,20 
Co ppm 1,29 0,73 2,33 1,42 1,29 1,31 1,33 0,71 1,93 1,83 1,26 1,52 
Cr ppm 0,54 0,43 0,68 0,65 0,60 0,57 0,03 0,03 0,05 0,06 0,05 0,04 
Hg ppm <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 0,07 <0,02 <0,02 0,03 0,04 
Ni ppm 2,4 1,7 3,1 2,3 1,9 2,2 2,3 1,5 2,9 2,5 1,9 2,1 
Pb ppm 6,7 8,2 8,7 6,8 6,4 6,7 5,9 7,3 7,2 6,7 6,6 5,6 
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88..44..  MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AAZZ  IINN  SSIITTUU  TTEECCHHNNOOLLÓÓGGIIAA--MMOONNIITTOORRIINNGG  EERREEDDMMÉÉNNYYEEII  

1. táblázat Az in situ kísérlet során alkalmazott technológia-monitoring adatai  
Napok 
száma 

Esemény O2 a talaj-
gázban 

% 

háttér 
O2 
% 

Levegő 
térfogat-

áram m3/h

Légnyomás
 

hPa 

Hőmér-
séklet 

°C 

Külső 
hőfok

°C 

Pára- 
Tartalom

% 

Víz, 
TPH 
mg/l 

CO2 
háttér 

% 

CO2 a 
talaj-

gázban %

Delta 
CO2 
% 

1 lev., víz 
kiszívás 

indul            

29         0,99 mg/l       
  20.60%  52 m3/h 994 hPa 26,8 °C  64.2%        
  20.60%  52 m3/h 981 hPa 26,5 °C  66.5%        

44  20.60%  52 m3/h 985 hPa 26,2 °C  69.1% 0,82 mg/l       
48  20.70%  53 m3/h 982 hPa 26,1 °C  67.4% 0,83 mg/l       
49  20.70%  53 m3/h 976 hPa 19,8 °C  81.5% 0,85 mg/l       
51  20.70%   955 hPa 18,2 °C  91.10% 0,77 mg/l       
                

57     980 hPa 16,9 °C  92.50%  0,20 % 0,17 % -0,03 %
58          0,25  % 0,30 % 0,05 %
65         0,80 mg/l 0,20 % 0,27 % 0,07 %
68  20,70%        0,15 % 0,22 % 0,07 %
70  20,70%        0,24 % 0,30 % 0,06 %

71 
1. CD+ 
tápany,              

72  20,50%        0,20 % 1,20 % 1,00 %
73  20,50%        0,08 % 0,79 % 0,71 %
74  20,50%        0,11 % 1,20 % 1,09 %
75  20,50%        0,80 % 2,00 % 1,20 %
77  20,50%        0,15 % 0,80 % 0,65 %
  20,50%       0,57 mg/l 0,11 % 0,95 % 0,84 %

82  20,00% 20,60%      0,66 mg/l 0,42 % 3,32 % 2,90 %
84  20,60% 20,70%      0,49 mg/l      
85  20,40% 20,70%    10 °C  0,48 mg/l 1,50 % 4,20 % 2,70 %
86  20,50% 20,60%      0,44 mg/l    
89  20,60% 20,70%    13 °C  0,55 mg/l 1,20 % 2,20 % 1,00 %

90 
2. CD+ 
tápany 20,70% 20,80%    10 °C   0,80 % 2,70 % 1,90 %

91  20,50% 20,70%    15 °C  0,40 mg/l       
92  20,60% 20,70%    14 °C  0,42 mg/l       
93         0,49 mg/l       
96  20,40%     10 °C  0,37 mg/l       
100  20,40%     9 °C  0,61 mg/l       
104       20 °C  0,44 mg/l       
106       7 °C  0,42 mg/l       
111                
114  20,50% 20,70%    9 °C  0,48 mg/l       
119  20,60% 20,70%    10 °C  0,47 mg/l       
121  20,60% 20,70%    12 °C  0,98 mg/l       

128 
új 

gázelemző 20,70% 20,90%    2 °C  0,43 mg/l 0,10 % 0,20 % 0,10 %
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1. táblázat Az in situ kísérlet során alkalmazott technológia-monitoring adatai (folytatás) 

Napok 
száma 

Esemény O2 a talaj-
gázban 

% 

háttér 
O2 

% 

Levegő 
térfogat-

áram m3/h

Légnyomás
 

hPa 

Hőmér-
séklet 

°C 

Külső 
hőfok

°C 

Pára- 
tartalom

% 

Víz, TPH 
mg/l 

CO2 
háttér 

% 

CO2 a 
talaj-

gázban %

Delta 
CO2 

% 

132  20,90% 20,90%    9 °C  0,45 mg/l 0 % 0,10 % 0,10 %

145 
3. CD + 
tápany, 20,90% 20,90% 26 m3/h  8,3 °C 3,5 °C 61,50% 0,64 mg/l 0,10 % 0,20 % 0,10 %

147  20,90% 20,90%    3 °C   0,10 % 0,10 % 0 % 
148  20,90% 20,90%   8,5 °C 12 °C 82,70% 0,57 mg/l 0,10 % 0,10 % 0 % 
149  20,90% 20,90%   13,8 °C 15,5 °C 75,30% 0,65 mg/l 0,10 % 0,10 % 0 % 
152  20,90% 20,90%   13,3 °C 15,5 °C 83,00% 0,71 mg/l 0 % 0,10 % 0,10 %
156  20,90% 20,90%   8,1 °C 15 °C 87,20% 0,83 mg/l 0 % 0,10 % 0,10 %
160  20,90% 20,90%   8 °C 14,5 °C 90,70%  0,10 % 0,10 % 0 % 

162 
trafó 

elszállítás 20,90% 20,90% 29 m3/h  6 °C 5,4 °C 83,70%  0,10 % 0,20 % 0,10 %
167  20,90% 20,90% 27 m3/h  5 °C 6,5 °C 89,80%  0,10 % 0,10 % 0 % 
173 téliesítés 20,90% 20,90%   -4,1 °C -3 °C 73,50%  0,10 % 0,20 % 0,10 %

             
             

257  20,8 %  30 m3/h 982 20,3 °C 20,3 °C 48,6 % 0,30 mg/l 0,1% 0,4 % 0,3%
259  20,9 % 20,9 %       0,1 % 0,3 % 0,2 %
261  20,7 % 20,8 % 31 m3/h  14,1 °C 14,1 °C 52,8 % 0,54 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
263  20,7 % 20,9 % 31 m3/h 1000 17,7 °C 17,7 °C 59,3 % 0,39 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
267  20,9 % 20,9 %       0,1 % 0,2 % 0,1 %
268  20,9 % 20,9 % 29 m3/h  4,4 °C 4,4 °C 68,7 % 0,39 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
273  20,9 % 20,9 %      2,6 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
277  20,9 % 20,9 %      2,16 mg/l 0,1 % 0,3 % 0,2 %
281  20,9 % 20,9 % 28 m3/h  4 °C 4 °C 78,5 % 0,77 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
284  20,9 % 20,9 %      0,81 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
288  20,9 % 20,9 % 28 m3/h  6 °C 6 °C 68 % 0,55 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
291  20,8 % 20,9 %      0,1 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
296  20,9 % 20,9 % 29 m3/h  5,2 °C 5,2 °C 87 % 0,61 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,2 %
303  20,9 % 20,9 % 29 m3/h  18 °C 18 °C 79,5 % 0,74 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
316  20,9 % 20,9 %      0,84 mg/l 0,1 % 0,1 % 0 % 
320  20,8 % 20,9 %      1,62 mg/l 0,1 % 0,2 % 0,1 %
323  20,8 % 20,9 % 28 m3/h  20 °C 20 °C 68,4 %  0,1 % 0,2 % 0,1 %
324  20,8 % 20,9 % 29 m3/h  24 °C 24 °C 80,4 %  0,1 % 0,2 % 0,1 %
326  20,8 % 20,9 %       0,1 % 0,2 % 0,1 %
330  20,8 % 20,9 % 28 m3/h  18,1 °C 18,1 °C 82 % 1,21 mg/l 0,1 % 0,1 % 0 % 
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1100..  KKÖÖSSZZÖÖNNEETTNNYYIILLVVÁÁNNÍÍTTÁÁSS  
 

Kitüntetett köszönetem elsőként természetesen Dr. Gruiz Katalint, doktori kutatásom 

témavezetőjét illeti, aki tudásával, tapasztalatával mindvégig segítségemre volt. 

Dr. Gruiz Katalinnak döntő szerepe volt abban, hogy a téma elkötelezettje lettem, és hogy 

kötődésem szakmailag is elmélyültebbé válhatott. Ez a disszertáció nem születhetett volna 

meg ebben a formájában, magas szintű szakmai segítsége, emberi támogatása nélkül. 

 

Köszönetem fejezem ki Dr. Fenyvesi Évának munkámhoz nyújtott segítségéért, értékes és 

hasznos tanácsaiért és javaslataiért. 

 

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Kemény Sándornak, segítségéért az eredmények 

statisztikai értékelésében. 

Köszönöm Dr. Izvekov Vladislavnak, hogy lehetőséget biztosított a Fourier-

transzformációs infravörös spektroszkópiás vizsgálatok elvégzéséhez, és értékes elméleti 

és gyakorlati tanácsait a mérések során. 

 

További köszönettel tartozom kollégáimnak, Leitgib Laurának, Szécsényi-Nagy Zitának és 

Tolner Máriának, valamint azoknak, akik hallgatóként velem dolgoztak segítségükért és a 

baráti hangulat megteremtéséért közös laboratóriumi munkánk során. 

 

Doktori értekezésem hosszú évek munkájának lenyomata, összegzése. Ebben a munkában 

természetesen nagyon sok ember támogatott, sokan voltak segítségemre. Egyedül 

természetesen nem lettem volna képes az ötlettől az alkalmazásig végigvinni a bemutatott 

munkát. Eredményeimben osztozom mindazokkal, akik részt vállaltak kutatócsoportunk 

alkotó tevékenységében. Őszinte köszönetem mindannyiuknak szól. 

 

Végül szeretném megköszönni családomnak, hogy mindvégig mellettem álltak és 

szeretettel biztattak. Hálásan köszönöm támogatásukat és megértő türelmüket. 
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1111..  AA  KKUUTTAATTÁÁSSTT  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMOOKK  
 
 
Ezúton köszönöm a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki 
Kar Varga József Alapítványának doktori tanulmányaim támogatását. 
 
 
Kutatás-fejlesztési munkánkat a következő pályázatok támogatták: 
 
NATO SfP 973720 Bioremediáció: Szénhidrogénekkel szennyezett talaj kockázatának 
csökkentése költséghatékony ciklodextrin technológiával (Decontamination of 
Hydrocarbon Polluted Military Sites to Decrease Environmental Risk- Low-Cost 
Cyclodextrin Technology) (2000–2003) 
 
OM-BIOTECHNOLÓGIA BIO-00066/00 – Módszeregyüttes különösen nehezen 
lebontható, olajjal és nehézfémekkel szennyezett talajok in situ bioremediációjának 
monitorozására (2000–2003) 
 
OM-BIOTECHNOLÓGIA BIO-00096/00 „TERRA-HUMANA”: Integrált eljárások és 
alkalmazásaik ipari (vegyipari, gyógyszergyártási és petrokémiai) műveletekből származó 
nagy koncentráltságú talajszennyeződések költséghatékony tisztítására (2000–2002) 
 
OM Széchenyi Terv, NKFP 00059/2001 Komplex és hatékony bioremediációs módszerek 
fejlesztése szennyezett talajok kármentesítésére (2000–2004) 
 
OTKA T 025735 Szénhidrogének talajadszorpciójának módosítása ciklodextrinekkel 
(1998–2000) 
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1122..  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  
 
 

Alulírott Molnár Mónika kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és 

abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, 

vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás 

megadásával megjelöltem. 

 
 
 
Budapest, 2006. szeptember 12. 
 
 
 
      ………..……………………… 
        aláírás 
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1133..  AABBSSTTRRAACCTT  
The most promising technologies based on natural biological processes are often 

received with mistrust and lack of understanding. A series of running European research 
projects has focused on the development of innovative soil remediation technologies. The 
available soil bioremediation technologies can be improved; their effectiveness can be 
enhanced. An important rate-limiting factor in the bioremediation of historically 
contaminated soils is often the low bioavailability of the contaminants. Cyclodextrins 
(CDs) can be used to improve the bioavailability of soil pollutants.  

With the international R&D trends in view, the primary aim of my PhD research was to 
establish the scientific background for a CycloDextrin-based soil bioremediation 
Technology (CDT) using randomly methylated ß-cyclodextrin (RAMEB), and demonstrate 
its feasibility and effectiveness in the field. An other important objective of my work was 
to compile and test of a high quality, generally applicable, integrated methodology 
including chemical, biological and ecotoxicological methods for planning, development 
and monitoring of remediation. Verification of the CDT by a complex innovative, 
comparative study (material-balance, environmental risk of CDT, Cost-Efficiency 
Assessment and SWOT analysis) was carried out as a final step of the R&D work. 

The scientific background and basis of the CycloDextrin Technology has been created 
by the stepwise growing scale technological experiments. The biodegradation of the 
organic contaminants, the effects of RAMEB and different technological parameters on 
processes in soil was investigated and evaluated in microcosms experiments.  

The bioavailability-enhancing effect of RAMEB was demonstrated and proved in 
laboratory microcosms experiments. In a consequence of the enhanced bioavailability 
increased biodegradation rates and decreased toxicity was observed. Efficiency of CD was 
more significant in solid phase treatments, than in slurry phase soil. In case of transformer 
oil contamination the 0.1 % of RAMEB was already found to be effective. Removal of 
transformer oil was 1.5–2.5-fold higher in the presence of 0.1 % RAMEB concentration 
that achieved without RAMEB. The statistical evaluation of the technological experiments 
proved, that the contaminant-removal and the biodegradation-rate increased significantly 
on RAMEB-concentration. On the basis of the results collected from the previous studies, 
field experiments for the remediation of actual-site transformer oil-contaminated soils was 
designed and performed.  

In situ field application of CDT was demonstrated on the contaminated site of the 
Népliget transformer station. The combined technology (in situ bioventing of the 
unsaturated soil zone with the application of nutrients and RAMEB, and the ex situ 
physico-chemical treatment of the pumped groundwater) had a significant effect by 
causing a marked reduction of the EPH-content of the groundwater. The soil gas analysis 
proved that this result was mainly produced by the activated microflora of the soil. The 
transformer oil removal in the soil was approximately 99 % during the 47 weeks of the in 
situ bioremediation; the transformer oil-concentration in the soil (210–260 mg/kg) was 
under the Hungarian limit value at the end of remediation. The ecotoxicity tests performed 
at the start and at the end of the remediation, showed the decrease of the toxicity, with an 
acceptable end-value, proving also the benefits of the applied CDT. 

The developed CDT is applicable for risk reduction of contaminated sites polluted with 
poorly degradable organic contaminants. The developed innovative tools, for evaluation 
and verification of the technology, proved efficiency and the competitiveness of the CDT, 
and the important role of this methodology in decision-making and for the selection of the 
best possible technology. 
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